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الكتاب  ملعر�ض  املرافقة  الفكرية  ال��ن��دوة  تكون  اأن  وددُت 

الدويل يف دم�صق العام املا�صي، بحثًا عن التوا�صل والتكامل 

ُعقدت عدة  وقد  ومغربها،  العربية  مة  الأ الثقايف بني م�رشق 

ولت�صعيد  ذات��ه،  املو�صوع  لدرا�صة  العربي  الوطن  يف  ن��دوات 

التوا�شل الثقايف بني امل�شرق واملغرب
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الهتمام بالتكامل الثقايف الذي يحققه هذا احلوار الذي ينبغي اأن ي�صتمر، 

فالبد لثقافتنا العربية من اأن تخو�ض حوارًا داخليًا عميقًا يواكب دعوتها 

�صيوع  عند  التوقف  من  ولب��د  خ���رى.  الأ العاملية  الثقافات  مع  احل��وار  اإىل 

اأو  القطيعة  اإىل  تدعو  املن�صودة،  احلداثة  اأنها  على  نف�صها  تقدم  نظريات 

توؤكد وجودها عرب درا�صات فكرية بنيوية اأو مادية اأو تاريخية تريد اأن توؤ�ص�ض 

الثقافة العربية املعا�رشة على مفهوم القطيعة ولي�ض على اأ�صا�ض التوا�صل 

وال�صتمرار وال�صتقرار. وبع�صها يرى اأن تطور العلم يخ�صع ملتغريات كربى 

جُتّب كلُّ مرحلة فيها ما كان قبلها من مراحل الرتقاء. وهذا كالم مرفو�ض 

ن حقائق العقل الواقعة يف دائرة  جملة وتف�صياًل على �صعيد الفكر والعلم، لأ

ن�صاين ور�صوخ الغرائز والدوافع والنوازع، مع  الثوابت را�صخة ر�صوخ املنطق الإ

العرتاف بتغري اأ�صكال التعبري عنها عرب حتديث م�صتمر. وكذلك العلم هو 

�صل�صلة معرفية مرتاكمة تتناقلها احل�صارات، فكيف اإذا كان التناقل يف داخل 

احل�صارة الواحدة؟

ويبدو اأن بع�ض املفكرين امل�صارقة واملغاربة قد اأ�صهموا بق�صد، اأو بغري ق�صد، 

اأكرث مما تبحث عن التوا�صل والتماهي  يف تكوين روؤية تبحث عن الفوارق 

والت�صابه، فهناك من حتدثوا عن اختالف يف الزمان واملكان املغربيني عن 

والريادة،  �صبقية  الأ عن  بالبحث  ا�صتغل  من  وهناك  امل�رشقيني.  مثيليهما 

الراهنة  ثقافتنا  اإليها  حتتاج  ل  ح�صا�صيات  ي�صطنع  اأن  من  لبد  اأمر  وهو 

اأن يكون انفتاحها على  ر�ض، وطبيعي  آفاق ثقافات الأ ا اأمامها  التي تنفتح 
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جبهاتها الداخلية اأرحب واأو�صع. ولقد كان هدف ندوتنا اأن يتحاور املثقفون 

من امل�رشق واملغرب لتو�صيع الروؤية امل�صرتكة ملفهوم الوحدة عرب التعدد والتنوع، 

وهذا املفهوم ل ينكر اخل�صو�صيات الثقافية التاريخية، وهذه اخل�صو�صيات 

عاة. ولئن كنا نريد البحث عن ذروة  مل ت�صكل عرب التاريخ كّله اأية قطيعة مدَّ

�صالم الذي ي�صكل البنية احل�صارية  هذه احل�صارة الواحدة فاإننا جندها يف الإ

امل�صرتكة، ورغم كثري من التباين يف التجربة التاريخية، وقد حفل تاريخنا 

امل�رشق  اإىل  جاءت  املعريف، فحني  التبادل  الثقايف مب�صاجالت طريفة حول 

كتب اأبي علي القايل وابن عبد ربه و�صواهما من �صناع فن اخلرب، قال امل�رشق 

العربي »ب�صاعتنا ردت اإلينا«. وكان اأهل امل�رشق قد حملوا معهم اإىل املغرب 

العربي كل معارفهم يوم حققوا فتوحاتهم، ولكن اختالطهم بثقافات جديدة 

يف املغرب اأتاح لهم متيزًا بات غنى وا�صحًا يف الثقافة العربية.

ومييل بع�ض املثقفني اإىل اخرتاع فوارق، فهناك من يظن اأن املدار�ض الفكرية 

التي انتظمت فيها فل�صفات املغرب العربي كانت خمتلفة متامًا عن فل�صفات 

اأهل امل�رشق، ويحيل بع�صهم الفكر امل�رشقي اإىل ال�صيخ الرئي�ض ابن �صينا واإىل 

فالطونية، بينما  الفارابي واإىل فقه الغزايل وتاأثر فل�صفة امل�رشق بالفل�صفة الأ

اأن املغرب العربي يحقق فل�صفة ابن ر�صد وابن طفيل وفقه ابن حزم.  يرى 

�صالمي  الإ العربي  الفكر  املدر�صتني تنهالن من  الروؤية تغفل عن كون  وهذه 

ذاته. فاإذا كان ابن �صينا والفارابي امللقب ب� »اأر�صطو العرب« قد در�صا فل�صفة 

فادة من حكمتها يف دعم الفل�صفة  اليونان وتاأثرا بها وقدما نقدًا لها، واأرادا الإ
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مر ذاته حني �رشح اأر�صطو. ولئن كان قد نزع  �صالمية، فاإن ابن ر�صد فعل الأ الإ

اإىل الف�صل بني الروؤية التاأملية الو�صعية وبني الروؤية الدينية الوقفية فاإن 

املعتزلة و»اإخوان ال�صفا« قد اأ�ص�صوا لذلك، ول اأعني بذلك مفهوم الريادة اأو 

ال�صبق، واإمنا اأعني وحدة امل�صدر واملنهل، لتاأكيد وحدة الثقافة مع تنوعها 

الرثي.

ويف الع�رش احلديث تاألقت يف املغرب العربي درا�صات فكرية حول تكوين 

العقل ودرا�صة الرتاث، ولكن كثريًا منها كما يف امل�رشق نظر اإىل العقل العربي 

در�صوا  الذين  للباحثني  اأ�صاتذة  كانوا  الذين  امل�صت�رشقني  بعيون  الرتاث  واإىل 

اأوروبية ل ت�صلح جملة لت�صخي�ض خ�صو�صية  يف الغرب، وتاأثروا بنظريات 

للبحث  منهجًا  الباحثون  يجد  اأن  ���رشورة  اأرى  زلت  وما  العربية.  الثقافة 

واملادية  البنيوية  املدار�ض  اأن  واأزع��م  العربية.  الثقافة  �صلب  م�صتخرجًا من 

والتاريخانية التي هي نتاج فل�صفات غربية مل ت�صتطع اأن ت�صل اإىل امل�صامني 

فال�صفة  كان  ولئن  فيها.  الوجدان  تلتقط  اأن  اأو  العربية  للثقافة  العميقة 

املا�صي مثل الفارابي وابن ر�صد قد اأفادوا من نتاج فكر اليونان، فاإن روؤيتهم 

املو�صوعية التي يفتقدها الباحثون املتخ�ص�صون اليوم اأنقذتهم من الوقوع 

ح��ادي��ة، وم��ن فخ التنافر بني امل��ي��زان وامل���وزون، واأن��ا ل اأطلق  يف ال��روؤي��ة الأ

اأحكامًا اعتقادية واإمنا اأثري اأفكارًا هي بال�رشورة قابلة للنقد والنق�ض، وهذا 

ما حر�صنا عليه يف امللتقى لي�ض لهدف الو�صول اإىل الف�صل بني ال�صحيح 

وغري ال�صحيح، واإمنا بهدف الو�صول اإىل مزيد من التنوع احليوي، عرب وفرة 
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من وجهات النظر. كما حر�صنا على اأن نتاأمل جتربة املغرب يف مثاقفته مع 

قرب اإليه يف اجلغرافية ويف التاريخ، وقد حقق مت�صكًا بثوابته  الغرب، فهو الأ

على الرغم من تعر�صه ل�صتعمار طويل ول�صيما يف اجلزائر. واليوم حتقق 

اجلاليات العربية واملغاربية خا�صة يف اأوروبة ح�صورًا �صيا�صيًا وثقافيًا متميزًا 

)فقد و�صل كثري من العرب املهاجرين اإىل مواقع �صيا�صية مهمة يف اأوروبة(، 

فادة  وباتت جتربة الغرتاب بني اأهل امل�رشق واأهل املغرب جديرة باحلوار لالإ

مة مع هذه  ل ما فيها من �صلبيات، ولدرا�صة تفاعل الأ من اإيجابياتها، ولتاأمُّ

احلالة امل�صتجدة، ول �صيما بعد اأن �صارت مو�صع حوار �صيا�صي داخل اأوروبة.

بني  الثقافية  لال�صتجابة  نقدي  تاأمل  يتم  اأن  ال�رشوري  وجدنا من  كما 

توحيد  بهدف  والع�رشين،  احل��ادي  القرن  لتحديات  واملغرب  امل�رشق  من  كل 

مة الواحدة. وقد اأ�صار اأحد الباحثني يف الندوة  املواقف التي تعزز مفهوم الأ

ثنيات اأو الطائفية التي تقلق اأهل  اإىل اأن اأهل املغرب مل ي�صغلهم مو�صوع الإ

امل�رشق، رمبا لختالف طبيعة الن�صيج الجتماعي بني اجلهتني، مع اأن املغرب 

العربي يف تاريخه �صهد كل ما يعرفه امل�رشق اليوم من تنوع جعل ابن حزم 

يوؤلف كتابًا عن »امللل والنحل«.

واملغرب على  امل�رشق  جيال اجلديدة يف  الأ اأن تطلع  ال�رشوري  واأجد من 

املعرفية  اجل��ذور  لرتى  العربية  الثقافة  كتاب  �صفحتي  بني  التوا�صل  عمق 

الكبار  املوؤ�ص�صون  يكن  فلم  التمازج،  درج��ة  اإىل  العامة  ال��روؤي��ة  د  توحِّ التي 

لثقافتنا يتوجهون اإىل ثقافة م�رشقية اأو مغاربية، فابن عربي وابن خلدون 
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مري عبد القادر اجلزائري وما بعده،  وابن البيطار واأمثالهم كرث حتى ع�رش الأ

مة ومغربها، ليوؤ�ص�صوا ثقافة عربية اإ�صالمية واحدة يف  عا�صوا بني م�رشق الأ

من  العربية  الثقافة  عانت  ولقد  اإبداعاتها.  يف  متنوعة  الكربى،  م�صادرها 

غ يف القرن الع�رشين. واأذكر اأنني يف الثمانينيات من القرن  ف�صام غري م�صوَّ

يف  ول�صيما  املغرب  اأه��ل  يبدع  مبا  امل�رشق  يف  جهلنا  بق�صوة  �صعرت  املا�صي 

ظهور  )قبل  العربي  املغرب  دول  يف  وا�صعة  بجولة  فقمت  الفكري،  امليدان 

جراء حوارات تلفزيونية كان هديف منها تعريف اأهل امل�رشق  الف�صائيات( لإ

يف  عر�صت  التي  التلفزيونية  احللقات  ع�رشات  وقدمت  املغرب،  اأهل  باإبداع 

القنوات العربية التلفزيونية ولقيت جناحًا يف م�صامينها. واأعتقد اأن ظهور 

الف�صائيات يف مطلع الت�صعينيات قد حقق كثريًا من التوا�صل، ولكنه يف كثري 

وفر فيه، ول  حيان توا�صل �صكلي تاأخذ دراما التلفزيون الن�صيب الأ من الأ

ي�صل بعمق اإىل املعرفة الفكرية التي ل يحققها اإل الكتاب، وما يزال الكتاب 

�صعيف احل�صور والنت�صار. واأح�صب اأن اإفادتنا من معار�ض الكتاب يف اإقامة 

ملتقيات فكرية تقود اإىل الهدف العري�ض وهو تعميق احلوار داخل الثقافة 

الواحدة.             

¥µ
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�صد، عقدت يف دم�صق بني )�1  برعاية كرمية من ال�صيد الرئي�ض ب�صار الأ

و�1 ت�رشين الثاين �200م( اجتماعات الدورة ال�صاد�صة ع�رشة ملوؤمتر الوزراء 

امل�صوؤولني عن ال�صوؤون الثقافية يف الوطن العربي، وقد نابت عن ال�صيد 

الرئي�ض يف الرعاية والفتتاح ال�صيدة الدكتورة جناح العطار، نائب رئي�ض 

اجلمهورية، التي األقت كلمة معرّبة، فيها الكثري من العتزاز بدور ال�صيد 

الرئي�ض الذي يحمل م�صعل الثقافة العربية فكرًا وتنويرًا واإبداعًا واإميانًا 

\ \ \ \ \ \

من اأجل ثقافة عربية �شاملة
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مة العربية من املحيط اإىل اخلليج، وبامل�صتقبل  مبعطيات التاريخ واحل�صارة، وبالأ

يام  املنّور باملعرفة، وبالراهن تطلعًا واعيًا اإىل اإ�رشاقة فجر جديد، وا�صتعادة جمد الأ

التي ت�صنمنا فيها ذروة التاريخ..

لقد دعت الدكتورة العطار زمالء درب الثقافة يف الوطن العربي، اإىل متابعة 

الدرب الذي قطعناه معًا، كتفًا بكتف، يف عمل م�صرتك، نتالقى على اأهدافه، ونر�صم 

وميّدها  الع�رش،  قلب  يف  اأجيالنا  ي�صع  تقدم  حتقيق  اإىل  ال�صبيل  ليكون  معامله، 

بالن�صغ املحيي دون اأن ن�صّيع الهوية اجلامعة، واللغة املوحدة، والثقافة املتجذرة، 

العربية  م��ة  الأ بطاقات  مي���ان  والإ الوجود  حلقائق  وع��ي  على  املرتكزة  والثوابت 

واإمكاناتها..

اإىل الذاكرة ملحات مما كان يف �صاأن اخلطة ال�صاملة  واأع��ادت الدكتورة العطار 

ول الذي عقد يف عمان عام ���1،  للثقافة العربية منذ املوؤمتر الثقايف العربي الأ

حت اخلطوط الرئي�صة الناظمة للثقافة العربية التي يجب اأن تتما�صى مع  وو�صّ

اأحدث القواعد العلمية الثقافية من حيث �صالمتها وتقدميتها وا�صتلهامها تراثنا 

حق  من  اأن  العطار  الدكتورة  وراأت  طموحًا،  ال�صاعدة  وحداثتنا  عراقة،  الباذخ 

كرث  �صد انفتاحًا على الع�رش الأ جيال اأن تت�صكل فكريًا يف املناخات العقلية الأ الأ

�صيل من الرتاث، واأن تكون يف جمرى احلياة الثقافية ال�صليمة التي  جتاوبًا مع الأ

الدنيا  اأن  اإىل  ولفتت  كبريًا،  م�صتقبليًا  وتقدمه طموحًا  ن�صان وحترره  الإ ترى يف 

ملت�صقًا  ن�صان  الإ يعد  ومل  واأ�ص�ض،  ومفاهيم  قواعد  وتزلزلت  حولنا،  من  تغرّيت 

ر�ض، بل �صار يتحرك يف الزمان النجمي، وعلينا جميعًا اأن نو�صع اأفقنا اإىل  بالأ

ما بعد نقطة الالنهاية.. �صار على الثقافة اأن تلعب دورها التغيريي الذي ل بد 

لهذا  مواتية  ثقافية  بيئة  على خلق  نعمل  واأن  وزخمه  وهجه  اإليه  نعيد  اأن  من 
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مة، ول يخ�صى يف  التغيري على مهاد من الفكر املتقدم الذي ل يتنكر لثوابت الأ

خرى، وهو ميّد ج�صور التوا�صل معها، واأن  الوقت ذاته من الفناء يف احل�صارات الأ

بواب لفتوحات العلم املذهلة �صاعني  مناء الثقايف، واأن ن�رشع الأ نحمل م�صوؤولية الإ

املجالت  كل  الثورية يف  العلمية  الك�صوفات  التي حققتها  التقنيات  امتالك  اإىل 

من املعلوماتية، اإىل اللكرتونيات، اإىل اقت�صادات املعرفة، اإىل احلوا�صب وال�صابكات 

قمار ال�صناعية واملحطات الف�صائية والثورات الرقمية، كي نبقى يف قلب ثقافة  والأ

ع�رشنا نعيه ونتما�صى مع ركبه..

آغا وزير الثقافة اأّك�د يف كلمته على اأهمية التحام  بدوره الدكتور ريا�ض نع�صان ا

اأمة تن�صد ال�صالم، والذين ي�صنعون  اأر�ض دم�صق، وقال نحن  ال�صمل العربي على 

امل�صتقبل هم املفكرون واملثقفون واملبدعون، م�صريًا اإىل ف�صل حماولت البع�ض يف 

�صالم على اأنه عنف واإرهاب. وقال: هناك  �صالم، لت�صوير الإ رهاب بالإ الغرب ل�صق الإ

اأمة واحدة،  اأن يق�ّصمنا اإىل �صيع وطوائف واإثنّيات واأعراق، بينما نحن  من يريد 

وعلينا اأن ندرك اأن الختالف هو �صنة احلياة، واأّل نخاف من اختالفنا يف الراأي، 

هم، وهو اأن نبقى عربًا، ول اأمة من دون  واأن النهو�ض باللغة العربية هو العنوان الأ

لغة، واأي اأمة تفقد لغتها تفقد ح�صورها وطريقها..

❁    ❁    ❁

لقد �صملت وثيقة العمل التي قدمتها املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 

تتناول  ثقافية،  وم�رشوعات  تقارير  العربي،  الوطن  يف  الثقافة  وزراء  موؤمتر  اإىل 

و�صاع الثقافية يف الدول العربية من خالل »احلولية العربية للثقافة �200- الأ

�200« والعقد العربي للتنمية الثقافية »�200-2014« وم�رشوع العوا�صم الثقافية 

العربية وبخا�صة القد�ض عا�صمة للثقافة العربية �200، وم�رشوع النهو�ض باللغة 
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العربية للتوجه نحو جمتمع املعرفة، وهو امل�رشوع الذي اأقّرته القمة العربية يف 

موؤمترها بدم�صق �200، والتفاقيات الثقافية، مثل: التفاقية الثقافية العربية 

امل�صرتكة، والتفاقية العربية حلماية املاأثورات ال�صعبية، والتفاقية العربية حلماية 

كما  العربي..  الثقايف  نتاج  الإ انتقال  لتي�صري  العربية  والتفاقية  املوؤلف،  حقوق 

الذي تدعمه  العربية  ال�صاملة للثقافة  املنظمة مو�صوع حتديث اخلطة  عر�صت 

وتتبناه حكومة الكويت ال�صقيقة، وطرح مو�صوع اإحداث الهيئة العربية للم�رشح، 

و�صينية،  عربية  مدن  بني  بالتبادل  يقام  عربي،  �صيني-  ثقايف  مهرجان  واإقامة 

مو�صع  واأ�صبحت  املوؤمتر  موافقة  على  والتفاقيات  امل�صاريع  ه��ذه  حظيت  وق��د 

التنفيذ..

حمطات كثرية ميكن التوقف عندها يف وثيقة العمل التي عر�صتها »الليك�صو« 

على موؤمتر وزراء الثقافة العرب، نخ�ض بالذكر منها:

ع��داد امليداين ملواقع الرتاث الثقايف  اإىل العمل على الإ - دعوة الدول العربية 

والطبيعي ذات القيمة العاملية املتميزة يف اأرا�صيها، وتقدمي ملفات ت�صجيلها اإىل 

مراكز الرتاث العاملي، ودعوتها اإىل اإعداد قوائمها التمهيدية وحتديثها وتقدميها 

اإىل مركز الرتاث العاملي يف الوقت املحدد، فلم ي�صّجل عام �200 �صوى موقع عربي 

الرتاث  قائمة  العراق، و�صعت مبا�رشة على  ثرية« يف  الأ �صامراء  »مدينة  واحد هو 

هو  ثقايف  اأحدهما  عربيان،  موقعان   200� ع��ام  و�صجل  باخلطر،  املهدد  العاملي 

يف  »�صقطرى«  هو  طبيعي  والثاين  ال�صعودية،  العربية  اململكة  يف  �صالح«  »مدائن 

اليمن، ومما يوؤ�صف له اأن ل يوجد اأي موقع عربي مر�صح للت�صجيل عام �200؟!

- قرر املوؤمتر العمل على حتديث »اخلطة ال�صاملة للثقافة العربية« التي اأقرت 

دولة  به  قامت  عربي،  ثقايف  ام��ت��دادًا جلهد  م��ر  الأ هذا  ويعد   ،1��� عام  بتون�ض 
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الرتاث  امل�صرتك يف جمال  العربي  العمل  لتعزيز  بالغة  وحاجة  ال�صقيقة،  الكويت 

الثقايف يف داخل الوطن العربي، واإبراز احل�صور العربي على ال�صاحة الدولية.

- دعوة الدول العربية اإىل تعزيز العمل العربي امل�صرتك يف جمال الرتاث الثقايف 

واحل�صاري وحمايته و�صيانته، وتبادل اخلربات الفنية، وت�صجيع البعثات امل�صرتكة 

والحتادات  املهنية  الهيئات  اإىل  الدعم  وتقدمي  العربية،  لال�صتفادة من اخلربات 

ه��داف  الأ لتحقيق  دوره��ا  وتفعيل  العربية،  ال��دول  ثار يف  بالآ املعنية  واجلمعيات 

التي اأن�صئت من اأجلها.

- الرتاث ال�صعبي )املاأثورات ال�صعبية العربية( تراث متنوع يف املكان والزمان، يف 

الوقت الذي هو فيه تراث حي متطور يعرّب عن الوجدان القومي، لذلك فهو لي�ض 

آن  عاماًل ثقافيًا فح�صب، واإمنا يجب النظر اإليه باعتباره عامل وحدة ونوعية يف ا

اأنها وحدة  والروحية على  املادية  العربية بجوانبها  ال�صعبية  الفنون  واإىل  واحد، 

به، ويف  توؤدى  الذي  �صلوب  الأ التي قامت عليها، ويف  العامة  �ص�ض  الأ متما�صكة يف 

امل�صمون من حيث معناه واأهدافه، واخلطة ال�صاملة للثقافة العربية، حددت �صيا�صة 

وت�صجيلها وتوثيقها يف  ال�صعبية  الفنون  البدء يف جمع  اإىل  ثقافية عربية دعت 

الوطن العربي كله، كما دعت اإىل تكوين فرق عمل من الباحثني للقيام بالت�صجيل 

�صاليب احلديثة  والتوثيق واإن�صاء املتاحف اخلا�صة بهذه الفنون وفق التقنيات والأ

الفنون  هذه  ل�صون  الالزمة  والت�رشيعات  القوانني  واإ�صدار  والعر�ض،  احلفظ  يف 

وحمايتها، واإجراء الدرا�صات العملية حولها، واإ�صدار جمموعات م�صورة عن روائع 

الفنون ال�صعبية العربية ون�رشها والتعريف بها مبختلف اللغات.

اإ�صدار  اإىل  يتطلع  ال��ذي  العربي،  للرتاث  الرقمي  بامل�رشوع  الهتمام  اإي��الء   -

مة  عّدة »خمرجات« توؤكد وجود ذاكرة م�صرتكة للرتاث العربي، فالذاكرة الرتاثية لالأ
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خوية بني اأبناء ال�صعب العربي، وتتمركز  مة، وتدعم ال�صالت الأ العربية توّحد الأ

�صالمية، فيربز امل�رشوع يف »املخرجات« اخلطوط  هذه الذاكرة يف الع�صور العربية الإ

واململوكي  والعبا�صي  م��وي  الأ الع�رش  مثل:  �صالمية  الإ العربية  للع�صور  الزمنية 

�صكال الهند�صية �صلة  والعثماين، فتظهر النماذج املعمارية والعنا�رش الزخرفية والأ

الربط بني الرتاث يف البالد العربية، وتعطي بعدًا اآخر للرتاث والثقافة، وتظهره 

مب�صمون اأعمق واأو�صح، ويتطلع امل�رشوع اإىل اإ�صدار كتّيبات لنماذج من مقتنيات 

املتاحف و�صري العلماء العرب، واأهم املدن العربية والرتاث ال�صعبي وال�صور ال�صوئية 

والرتاث  الثقافة  اأهمية  وتعزز  العربية،  واملكتبات  املتاحف  مقتنيات  بني  للربط 

العربي ب�صتى جوانبه..

❁    ❁    ❁

و�صاع الثقافية يف الدول العربية« طرحت موا�صيع مهمة  يف حمور درا�صة »الأ

مو�صوعات  اأب��رز  ولعلَّ   )2014-200�( الثقافية  للتنمية  العربي  بالعقد  تتعلق 

العقد  اإطار  بداأ يف  الذي  العربية  الثقافية  العوا�صم  العقد جناحًا، م�رشوع  هذا 

العاملي للتنمية الثقافية الذي اأقرته »اليون�صكو«، وتوا�صل فيما اأقره موؤمتر الوزراء 

امل�صوؤولني عن ال�صوؤون الثقافية يف الوطن العربي، يف اإطار خطط التنمية الثقافية 

العربية.. فقد حقق م�رشوع العوا�صم الثقافية العربية تقاربًا وتعاونًا كبريين بني 

املثقفني واملبدعني العرب واجلمهور يف البلدان التي حتتفي بعوا�صمها الثقافية، 

كما حقق التعاون العربي املن�صود بني الوزارات امل�صوؤولة عن الثقافة يف دول الوطن 

مور التالية: العربي، وقد ا�صتجاب هذا العقد اإىل حتقيق الأ

- و�صع الثقافة يف حمور عملية التنمية يف الوطن العربي.

- تاأكيد الهوية الثقافية وتعزيزها واحلفاظ عليها.
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بداع وتعزيز امل�صاركة يف احلياة الثقافية يف الوطن العربي، وتاأهيل  - ت�صجيع الإ

الثقافة العربية ملواجهة امل�صتقبل، وجمابهة حتديات العوملة.

وتعزيز  خ���رى،  الأ والثقافات  العربية  الثقافة  بني  واحل���وار  التفاعل  دع��م   -

ال�صيا�صات واملمار�صات الثقافية.

- تعزيز التنوع الثقايف يف ع�رش العوملة.

- دعم املوارد الب�رشية الكفيلة بتحقيق التنمية الثقافية ال�صاملة وامل�صتدمية.

- تفعيل دور البحوث والدرا�صات واملوؤ�ص�صات يف ر�صم ال�صيا�صات الثقافية.

النجاعة  من  م��زي��دًا  اخل��ارج  وم��ع  البيني  الثقايف  العربي  التعاون  اإك�صاب   -

واملعرفة  التن�صيق  م�صتوى  اإىل  ال��ت��ب��ادل  م�صتوى  م��ن  ب��ه  والرت��ق��اء  والفاعلية، 

والتكامل.

و�صوف يتم الحتفاء باملدن العربية التالية وفق الرتتيب التايل:

القد�ض�200- الدوحة 2010- طرابل�ض 2011- املنامة 2012- بغداد 2013، وقد 

و�صعت الدول العربية برامج عديدة لالحتفال بالقد�ض، عا�صمة العرب التي بزغ 

اأر�صها، واغتنى التاريخ من مهدها، ونام الزمان على كتفها  فجر احل�صارة على 

نبياء واأر�صًا للر�صالت ال�صماوية واحل�صارات القدمية. لرتتقي مهدًا لالأ

هداف ال�صرتاتيجية العامة لحتفالية القد�ض التي حددت يف: وقد و�صعت الأ

- اإعادة ال�صدارة ملدينة القد�ض بقيمتها الثقافية وبعدها احل�صاري والتاريخي 

الثقافية  هويتها  ي��ع��زز  مب��ا  وال��روح��ي��ة  التاريخية  معاملها  وح��م��اي��ة  وال��دي��ن��ي، 

العربية.

التي  الثقافية  العزلة  وك�رش  وحميطها  القد�ض  يف  الثقايف  احل��راك  تفعيل   -

تعي�صها املدينة عن واقعها العربي الطبيعي.
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- تاأهيل بنى حتتية منا�صبة لالحتفاء بالقد�ض عا�صمة للثقافة العربية.

- التن�صيق مع الدول العربية لتنفيذ ن�صاطات وفعاليات ثقافية يف عوا�صمها 

حول القد�ض.

- تنفيذ حملة دولية من اأجل تعزيز هوية القد�ض العربية.

ومت اإيالء مو�صوع النهو�ض باللغة العربية للتوجه نحو جمتمع اللغة العربية، 

الكبري  الهتمام  آذار �200(  ا الذي عقد يف دم�صق-  العربية  القمة  )لقرار  تنفيذًا 

الهوية  وج��وه  من  �صا�صي  الأ الوجه  نها  لأ وعامليًا،  وعربيًا  حمليًا  ح�صورها  لدعم 

الو�صائل  ويف  للمعلومات،  العاملية  ال�صبكة  يف  ح�صورها  دع��م  و����رشورة  العربية، 

ال�صمعية والب�رشية، ت�صديًا ملا تتعر�ض له لغتنا من حماولت تهمي�ض يف ظل العوملة 

ال�رش�صة، ومت التاأكيد على م�صوؤولية الدولة واملجتمع يف ا�صتخدام اللغة العربية 

ن�صطة  والأ العامة  واحلياة  والثقافية  املعرفية  امليادين  خمتلف  يف  ر�صمية(  )لغة 

عالمية، والهتمام بال�صناعات الثقافية ذات الطابع القومي واإنتاجها  الفنية والإ

وتعليم  الدولية،  املحافل  يف  العربية  اللغة  با�صتخدام  واللتزام  العربية،  باللغة 

بناء اجلاليات العربية يف املهجر، والتعريف بثقافتنا العربية عن  اللغة العربية لأ

دب والفكر العربيني، وتوفريها باأ�صعار زهيدة، ون�رش  طريق حتقيق ون�رش روائع الأ

عالم.. الثقافة العربية عرب و�صائل الت�صال والإ

¥µ
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مر  أنه بادئ الأ أنها اأحالم اإذ ل �شك يف ا ن�شان باأحالمه منذ اأدرك ا اهتم الإ

مر حتى ليقال اإن كثرياً  خل������ط بني حياة احللم وحياة اليقظة فا�شتبه عليه الأ

ن�شان دوماً اأن  م������ن البتدائيني اليوم ل يفرقون بني احلياتني. ولقد اعتقد الإ

قدمون  حالم من تف�ش������ري ودللة فن�شاأ عن ذلك العلم الذي �شماه الأ ل بد لالأ

بتف�شري الأحالم وهو عل������م كتبوا عنه كتباً مطولة كثرية يف جملتها كتب »ابن 

ح������الم التي فقدت اأهميتها القرن������ني املا�شيني عند  �شريي������ن«. ويظهر اأن الأ

حالم وتف�سريها الأ

اأديب ومفكر وتربوي �سوري.

العمل الفني: الفنان �سادي العي�سمي.

❁

ò

❁
د. فاخر عاقل
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ق������ل بداأت  العلم������اء على الأ

همية  اليوم ت�شتعيد هذه الأ

أ عل������م النف�������س بع������د  وب������دا

)فرويد( ينظ������ر اإليها نظرة 

اأقل م������ا تو�شف به اجلدية 

حالم  والهتمام. فما هي الأ

أ�شبابها؟ وما هي ا

ن�شان هبطت  الإ نام  اإذا 

فعالية دماغ������ه اإىل م�شتوى 

منخف�������س، وق������د تتوق������ف 

متاماً خ������الل النوم العميق 

جداً. ومن هن������ا كان قولنا 

حالم املن�شجمة لدرجة ت�شاعد  باأن معظم الأ

على تذكرها اإمنا حتدث بعيد النوم مبا�رشة 

أو قبي������ل ال�شتيقاظ مبا�������رشة اأو يف اأوقات  ا

اأخرى يكون النوم فيها خفيفاً، اأي حني تكون 

رادة  الرقابة واملحاكمة غري خا�شعة متاماً لإ

ال�شخ�س النائم.

أنها  بداع يف ا حالم ت�شبه التخيل والإ والأ

عنا�������رش ذكري������ات جمعها احل������امل من ههنا 

أن�شاأ  وهناك ثم ركبها بع�شه������ا على بع�س وا

منها حوادث مل مت������ر به قط وكثرياً ما تكون 

أو م�شتحيلة. وتت�شف النف�س النائمة  غريبة ا

باأنه������ا تكون يف حالة ت������راخ اأي عدم مقاومة 

أنه������ا اأ�شاعت الق������درة على  ومعن������ى ذل������ك ا

أو  يقاف، ولذلك فه������ي تقبل اأي اإح�شا�س ا الإ

�شورة اأو فكرة اأو حماكم������ة كانت. فالنتباه 

رادة مبعناها الدقيق مفقودان لدى مثل  والإ

هذه النف�������س، وكل �شيء مقبول عندها حتى 

ل������و كان م�شتحياًل، ولذلك فمثل هذه النف�س 

حني حتل������م تقبل اأن يتح������دث �شاحبها اإىل 

ميت وميا�شيه ويوؤاكله! اإنها تت�شف بالقبول 

املطلق لكل تف�شري يقدم لها اأو تعبري يعر�س 

لها.

ث������م اإن النف�س النائم������ة ينقطع الت�شال 

قل  أو على الأ بينه������ا وبني العامل اخلارج������ي، ا
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يخف الت�شال بينها وب������ني العامل اخلارجي 

اإىل ح������د كبري، والعامل اخلارج������ي ير�شل اإىل 

أثناء اليقظة ر�شائل �شوئية اأو �شوتية  النف�س ا

أو غريها ت�شعر بها النف�س وتف�رشها منتبهة  ا

اإليه������ا لهية بها عن حياته������ا الداخلية. اأما 

أو  أثن������اء النوم وب�شبب انقطاع هذا الت�شال ا ا

قل فتاأخذ الر�شائل الواردة عن  خفته على الأ

ع�شويته������ا ومن حياتنا الداخلية اأهمية اأكرب 

ولذلك فقد تعرب النف�س عن الر�شائل الواردة 

أو الدموية  أو التنف�شية ا من اأجهزتها اله�شمية ا

أو �شعورن������ا ب�شكل اأحالم. ومبا اأن ذكاءنا هو  ا

أداة للتعبري والتف�شري فاإن  وىل ا يف الدرجة الأ

أثناء النوم  داة تدوم على عملها حتى ا هذه الأ

مع فارق واحد وهو عدم ت�شددها و�شبطها 

أثناء  وانتباهها وح�ش������ن حماكمتها كما تفعل ا

ح�شا�س  اليقظة. وهكذا فاإن النف�س ترتجم الإ

أو ال�شي������ق وجتد ل������كل منهما يف  بالراح������ة ا

احلل������م الظرف الذي يجعله طبيعياً، اأو على 

أنها يف  آنئذ، ومبا ا ق������ل طبيعياً يف نظرها ا الأ

حالة تراخ فهي اأكرث ت�شاهاًل يف طبيعة هذه 

الظ������روف، وعلى هذا ال�ش������كل ي�شبح عدم 

احلرك������ة الع�شوي �شبب������اً يف اأن يحلم النائم 

بعدو يهدده وباأنه قد ت�شمر من اخلوف. اأما 

و�شع الراأ�س ال�شيئ فكثرياً ما يكون �شبباً يف 

أو اأن  أنه ي�شنق ا حل������م مرعب يرى فيه النائم ا

أ�ش������ه قد ف�شل عن ج�ش������ده باملق�شلة. اأما  را

أج������واف الف�شاء فقد  احللم باأنك تطري يف ا

جتد تف�شريه يف حرك������ة تنف�شية وقلبية. وما 

ن�شان املتم������دد على فرا�شه  ن الإ ذل������ك اإل لأ

أ�شفل اإىل اأعلى بحركة  يرتفع وينخف�س من ا

جنحة.  ت�شبه خفقان الأ

ن وقد و�شفنا حال النف�س النائمة  اأما الآ

احلامل������ة فاإنه يبق������ى علين������ا اأن نت�شاءل عن 

أ�شباب  أ�شب������اب الأحالم؟ وميكننا اأن نح�رش ا ا

اأحالمنا يف ثالثة: 

1- املث���ريات اخلارجي���ة: التي تثابر رغم 

�شعفها واإعاقتها على الو�شول اإلينا، فاأ�شعة 

ال�شم�س ال�شاقطة على عيني نائم قد ت�شبب 

له احللم بحري������ق، و�شوت ال�شاعة املنبه قد 

يكون �شبباً يف حلم ي�شمع فيه النائم نواقي�س 

أو اأواين  تدق اأو مطارق تتهاوى على �شندان ا

تتك�رش. 

التي  الداخلي���ة:  الع�صوي���ة  املث���ريات   -2

أثناء النوم ل�شعف  اأ�رشنا اإليها باأنها تق������وى ا

املوؤثرات اخلارجية فقد يحلم النائم املع�شور 

اله�شم بعدو ياأخذ بخناقه. وقد يحلم املري�س 

باملوت..اإلخ. 

3- رغباتنا التي مل تر�صها حياة اليقظة: 
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وهن������ا م������كان )فرويد( واأ�رشاب������ه من علماء 

التحليل النف�شي. يرى فرويد اأن الال�شعوري 

)العقل الباطني( مكون من رغبات مكبوتة، 

رغبات من������ع من حتقيقه������ا املجتمع وما يف 

املجتمع من ع������ادات وتقاليد واأخالق. ولكن 

هذه الرغبات املكبوتة ل ترتك امل�رشح، م�رشح 

النف�������س، ب�شهول������ة وهي اإذا ترك������ت ظاهره 

اختب������اأت وحاول������ت اأن تدلل عل������ى وجودها 

بطرق خفية رمزية. وي������رى فرويد اأن حياة 

�شوي������اء هي املتنف�س  فراد الأ احللم عن������د الأ

هم للرغبات املكبوتة. ولكن هذه الرغبات  الأ

قد ل جت�رش حتى يف حياة احللم على اأظهار 

نف�شه������ا عارية �رشيحة فتختب������ئ وراء رموز 

بريئة املظهر. ولذلك فالأحالم كلها، يف راأي 

فرويد، حتقيق لرغبات مل يقدر لها اأن تتحقق 

يف احلياة العادية. وفرويد بعد ذلك يذهب 

اإىل القول باأن اأحالم الرا�شدين كلها حتقيق 

أو م�شتقة عن رغبات  لرغبات جن�شية اأ�شلية ا

أثناء الطفولة.  جن�شية اأ�شلية كانت قد كبتت ا

آدلر تلميذ فرويد الذي ان�شق عنه فيما  أما ا ا

بعد، فيتفق مع فرويد يف اأن الأحالم حتقيق 

للرغبات اإمنا يرى اأن غريزة )تثبيت الذات( 

أ�ش������د اأ�شالة من غريزة اجلن�س وهو يرى اأن  ا

احللم لي�س اإحي������اء للما�شي البعيد بل تهيوؤ 

للم�شتقبل القريب. 

أم������ا )يوجن( وهو التلميذ الثاين لفرويد  وا

الذي ان�شق عنه وكون لنف�شه مدر�شة خا�شة، 

فاحللم عنده مت�شل مب�شاكل احلامل احلا�رشة 

ومع������رب عن موق������ف احل������امل الال�شعوري من 

م�ش������اكل حياته. ويبقى لنا نح������ن قراء علم 

النف�س اأن نذكر ب������اأن هوؤلء اجلهابذة برغم 

ف�شلهم العميم يبالغون فيما اكت�شفوا ويبنون 

كالمه������م على احلد�������س والتخمني اأكرث مما 

يبنونه على التجربة والتحقيق وهما ال�رشط 

�شا�شي للعلم يف وقتنا احلا�رش. كما يبقى  الأ

أ�شباب  لنا القول ب������اأن الرغبة �شبب هام من ا

أ�شبابه. وقد  أنها اأهم ا حالم واأغلب الظن ا الأ

يحقق احللم هذه الرغبة ب�شورة مبا�رشة فال 

ن�شان �شعوبة يف التف�شري. ومثل ذلك  يجد الإ

اأحالم اجلائع الذي ي������رى نف�شه جال�شاً اإىل 

مائدة ح������وت اأطايب الطعام، واملقرور الذي 

ينغم�س حامل������اً يف دفء غرف������ة ت�شتعر فيها 

ن������ار موقدة مكتظة بالفح������م واحلطب. كما 

اأن احلل������م قد يحقق الرغب������ة حتقيقاً رمزياً 

ي������رتك للمف�������رش اأن ي�شتعمل حذق������ه وذكاءه 

ل�شتك�شافه. ولقد حاول القدماء اأن ي�شعوا 

لهذا التف�شري قواعد. وفرويد نف�شه يرى اأن 

أو امللكة  الدار تدل على ج�شد احلامل، وامللك ا

أبويه،  اأو غريهما من عظام النا�س تدل على ا
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أو ركوب القطار يدل على املوت  واأن ال�شفر ا

اإىل اآخر ما ذهب اإليه. 

اإمن������ا امله������م اأن اأح������الم املري�������س اليوم 

اأ�شبح������ت عوناً هام������اً للمحم������ل النف�شاين 

أ�شباب ا�شطراب  ي�شتعني بها على ا�شتك�شاف ا

احلياة النف�شية عن������د مري�شه وبالتايل على 

مداوات������ه و�شفائ������ه. واإذا كان م������ن ال�شعب 

همية التي �شتكون  ن التنبوؤ عن م������دى الأ الآ

حالم واإمكان اأخذه  يف امل�شتقبل لتف�ش������ري الأ

�شكاًل علمي������اً، فاإنه من الثابت على كل حال 

حالم اأهمية اأكرث مما قد يظن طالب  اأن الأ

العلم املتزمتون.

وقب������ل اأن اأختم هذا احلدي������ث اأحب اأن 

اأجيب على �ش������وؤال يطراأ على اأغلب النفو�س 

وهو: ما مقدار ال�شحة يف اعتقاد العامة باأن 

احللم ينبئ عما �شوف يحدث يف امل�شتقبل؟ 

أنه ل غرابة يف اأن  واجلواب على ذلك ه������و ا

ينب������ئ احللم عما قد يح������دث يف امل�شتقبل. 

وجن������د تعليل ذلك فيما �رشحن������اه �شابقاً عن 

الر�شائل الت������ي ت�شل النف�س م������ن الع�شوية 

والال�شعور. فالع�شوي������ة التي خال لها اجلو 

أثن������اء نوم النف�س وانقطاع ال�شلة بينها وبني  ا

العامل اخلارجي جتد فر�شة منا�شبة ت�شتطيع 

خالله������ا اإنهاء النف�س عم������ا تتوقعه من خلل 

أو �شع������ف يف ذاتها، والال�شعور الذي اأجرى  ا

ح�شاباته لذاته وتوقع ح������دوث اأمر ما يجد 

أثناءها اإىل  يف ن������وم النف�������س �شائحة يب������ادر ا

اإعالم النف�س عن ح�شاباته وما يتوقعه. ويف 

حيان ي�شح ما توقعته الع�شوية  كثري م������ن الأ

ويحدث ما ح�شبه الال�شعور فيتحقق احللم، 

وقد يقفز احللم اأو من حوله اإىل ا�شتنتاجات 

أو  أنف�شه������م اإىل مرتبة الولية ا يو�شل������ون بها ا

النبوة. 

¥µ
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الفرن�شي جان-بول �شارتر.

عمالها: حياتها وم�ستمل لأ  -1

ولدت يف 9 كانون الثاين 1908، وتوفيت 

يف 14 ني�شان 1986، وبذلك تكون قد عا�شت 

78 عاماً.

أ�������رشة كاثوليكية مي�شورة. يف  تنتمي اإىل ا

ال�شاد�شة من عمرها انت�شبت اإىل معهد ديني 

لكنها ما لبثت، يف الرابعة ع�رشة من عمرها 

ميان. اأن ان�شحبت وقد فقدت الإ

�شتاذي������ة يف  ح�شل������ت عل������ى �شه������ادة الأ

الفل�شفة، وقبل ذلك بثالث �شنوات كانت قد 

تعرف������ت اإىل الفيل�شوف الوجودي جان- بول 

�شارتر.

أ�شتاذه لتدري�س الفل�شفة، وانطلقت  ُعيِّنت ا

يف رح������الت كثرية ب�شتى اأنحاء املعمورة. ويف 

وىل )املدعوة(،  العام 1943 �شدرت روايتها الأ

فا�شتقالت من التدري�س يف اجلامعة كاأ�شتاذة. 

ويف الع������ام 1945 اأ�شبحت ع�شواً يف اللجنة 

زمن������ة احلديثة(  �ش������دار جمل������ة )الأ وىل لإ الأ

التي كان يت������وىل رئا�شة حتريرها جان- بول 

�شارتر.

ا�شتم������رت �شيمون دو بوف������وار يف القيام 

برح������الت اإىل الكثري من البل������دان، واأغراها 

ألف������رن بزيارة  مريك������ي نيل�شون ا دي������ب الأ الأ

الوليات املتح������دة. يف العام 1949 اأ�شدرت 

روايته������ا الثالث������ة بعنوان )اجلن�������س الثاين(. 

ويف الع������ام 1954 نال������ت بروايتها )املثقفون 

جائ������زة   )Les Mandarins املتنف������ذون 

غونكور.

أديبتنا يف »موؤمتر حركة ال�شالم«  أ�شهمت ا ا

ال������ذي عقد مبدينة هل�شنكي، ثم �شافرت يف 

عوام املمتدة  رحلة اإىل بالد ال�شني. وخالل الأ

م������ن 1956 اإىل 1962 ان�رشف������ت اإىل تدوين 

مذكراته������ا وانطباعاتها عن رحالتها اإىل كل 

من كوريا والربازيل والحتاد ال�شوفياتي.

دب  دبي اأخلى الأ ومع تو�شع اإنتاجه������ا الأ

مبعناه احلمي������م ال�شايف مكان������ه للدرا�شات 

واملذك������رات فيما ع������دا روايت������ني ق�شريتني 

أة املحنكة(،  )ال�شور اجلميل������ة 1966( و)املرا

أتاحا  أو درا�شت������ان ق�شريتان ا وهم������ا عمالن ا

ل�شيمون دو بوفوار اأن تعرب عن فكرها بدقة 

مع بقائها وفية للوجودية.

يف كتابيها )بريد�س و�شينيا�س 1944( وهو 

رواي������ة تاريخية، و)�شعي������اً وراء علم اأخالقي 

يت�شم بالزدواجية، 1947( وهو درا�شة، نعرث 

أ�شا�س اأعمالها كلها.  فكار التي ت�شكل ا على الأ

ن�شان احلرية لنف�شه معناه  تقول: »اأن يريد الإ

خرين«. وتقول  أي�ش������اً اأن يريد احلري������ة لالآ ا



ديبة الفرن�صية الكبرية �صيمون دو بوفوار الأ

2� العــــــدد 545 �شــــــباط   2009

أي�شاً: »تتطلب حريتي لكي تكتمل  ا

اأن تنفتح عل������ى م�شتقبل منفتح. اإن 

خرين هم الذين يفتحون  نا�س الآ الأ

أبواب امل�شتقبل«. يل ا

يف روايتها )املدعوة( تبدو وكاأنها 

تري������د اأن تاأخذ بنقي�س هذا املبداأ. 

فالعبارة التوجيهية التي ا�شتعارتها 

ملاين هيغل توؤكد  من الفيل�ش������وف الأ

خر« لكن  »اأن كل وعي يتابع موت الآ

ول  ذلك ل ي�شكل �ش������وى املظهر الأ

من اأعمالها.

خري������ن،  الآ )دم  روايته������ا  يف 

م�رشحيته������ا  يف  وكذل������ك   ،)1945

أي�شاً،  فواه الالجمدي������ة، 1945 ا )الأ

كب������رياً مل�شوؤولية  حت�ش������ب ح�شاب������اً 

ن�شان جتاه قريبه، وتعطي اللتزام باحلياة  الإ

ول. اليومية املكان الأ

ن�شاين ل�شوف ينق�شي  اإن علم الأخالق الإ

أباديد يف متا�شه مع التاريخ. وهذا هو اإثبات  ا

ال�شقوط الذي جن������ده يف روايتها )املثقفون 

املتنفذون( وهي رواي������ة تطرح ماأزق مثقفي 

الي�ش������ار وت�شتند اإىل رم������وز: هل يجب ف�شح 

وجود مع�شكرات العتق������ال ال�شوفييتية مع 

�رشار بالثورة؟ جمازفة الإ

تب�رش ه������ذه الرواية )املثقفون املتنفذون( 

بعمل �شيم������ون دو بوف������وار الأخالقي، وهو 

عمل يتو�شع على �شعيدين: �شعيد اأول يتعلق 

�شهام الرئي�س  بالختبار، وي�شكل بال �شك الإ

ملوؤلفة )اجلن�س الثاين(، وهو اإ�شهام هائل يف 

دعم الوجودية.

يعت������رب كتاب )اجلن�������س الث������اين( عر�شاً 

لركائز احلركة الن�شائية يف الدفاع عن و�شع 

أة وحقوقه������ا. وهو مينح ه������ذه احلركة  امل������را

نهو�شاً قاطعاً ودائماً يف فرن�شا.

ول، وعنوانه )الوقائع  من خالل اجلزء الأ

�شاطري(، تقدم لنا الكاتبة معاينة موؤداها  والأ
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ما يلي: »خ������الل التاريخ باأكمله، كان الرجل 

أة هي العبد  هو ال�شيد Maitre، وكانت املرا

.»Esclave
يف اجل������زء الث������اين »التجرب������ة املعي�شة« 

تقوم الكاتبة ب�شل�شل������ة من التحقيقات حول 

أة منذ عه������د الطفولة وحتى عهد  و�شع املرا

ال�شيخوخة.

قوبل هذا املوؤلف )اجلن�س الثاين( مبناق�شات 

ومهاجمات على العك�������س من )املذكرات( وقد 

حظيت بر�شا اجلمهور كله.

تبع هذا الكتاب موؤلَّف عنوانه )مذكرات 

فتاة ر�شينة، 1957( تبعه )قوة ال�شن، 1960( 

�شياء، 1963(. ثم كتاب )قوة الأ

أ�ش������درت كتاباً عنوانه  يف الع������ام 1964 ا

)موت يف منتهى العذوبة(. ويف العام 1972 

)كل ح�ش������اب متت ت�شفيت������ه( وفيه تتحدث 

عن �شيخوختها، ويت�شمن جواباً موجهاً اإىل 

اجلمهور ال������ذي اأقلقته وق�ش������ت م�شاجعه 

درا�شتها املعنونة )ال�شيخوخة( ال�شادرة عام 

.1970

مار�شت اأعمال �شيم������ون دوبوفوار تاأثرياً 

داب الفرن�شي������ة. ولقد  قوي������اً يف جم������رى الآ

بدرا�شاتها  أ�شهم������ت الكاتب������ة، وخ�شو�ش������اً  ا

ن�شانية  العميقة ال�شامل������ة يف تقدم العلوم الإ

بداع متخيَّل. على ما هو يف الإ

�سهادات بع�س الكتاب:  -2

ديب الفرن�شي ج������اك لوران:  - ق������ال الأ

»تقود طريقة ال�شي������دة دو بوفوار يف الواقع 

فقط اإىل اإعطاء مربرات والتو�شع بها باأ�شلوب 

�شهل يف�شح عن احلياة«.

ديب الفرن�شي الكبري فران�شوا  - وقال الأ

ن�شانة التقية،  مورياك: »�شيمون دو بوفوار الإ

الت������ي ن�شاأت يف مدر�شة ديني������ة، والتي كانت 

�شبوع، قد  تتناول القربان ثالث مرات يف الأ

اأ�شبح������ت هذا اخل�شم يف غ������ري وفاق معنا، 

ولكن من امل�شتحيل علينا اّل مننحه اإعجابنا 

وحمبتنا«.

وق������ال الروائي الفرن�ش������ي ال�شهري   -

فران�ش������وا نوري�شيي������ه: »ال�شي������دة �شيمون دو 

بوف������وار، اإنها لطالبة خال������دة، واإنها ملتمردة 

خال������دة. تبح������ث يف كل مكان ع������ن البوؤ�س 

حداث الكئيبة،  املختبئ، عن اخلداع ، عن الأ

عن اللقاء الذي يغني. اإنها لت�شتطيع اأحياناً 

اأن تغظن������ا ولكنها قادرة على الدوام اأن توؤثر 

فينا«.

وكت������ب الكاتب الفرن�شي دومينيك اأوري: 

»هنا نحن م������ع ال�شعر ومع احلقيقة. هنا ما 

من �شخ�س يلجاأ اإىل الغ�س واخلداع«.

دفاعها عن املراأة وبع�س اأدبها:  -3

اأ -اجلن�س الثاين: 

أدبها فيما  ن اإىل حتلي������ل بع�س ا ن�شل الآ
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أة وذل������ك يف كتابها  يتعلق بالدف������اع عن املرا

ال�شهري )اجلن�س الثاين(.

)اجلن�������س الث������اين( درا�ش������ة ن�رشته������ا دو 

بوفوار عام 1949: تبذل الكاتبة كل جهدها 

للتعري������ف بالو�شع الن�شائ������ي احلايل، وتدين 

نوثة، باعتبارها تزين  أ�شط������ورة اأو خرافة الأ ا

أة ب�شحر ما اإن هو يف الواقع �شوى �رشاب  املرا

أة تقبل  ي�شنعه اخليال، ويحاول اأن يجعل املرا

أو ال�شلبية جتاه الرجل. وتبني اأن  باخل�شوع ا

أة لي�شت طبيعية ولكنها تنجم  حتديدات املرا

عن احلق والعادات. اإن عقدة اخل�شاء، على 

�شبيل املث������ال، لي�شت خميب������ة اأو حمبطة من 

خالل تقييم الذك������ورة والن�شاط وال�شتقالل 

ل������دى ال�شبي، بينم������ا يتوجب عل������ى البنت 

عجاب مع بقائها حمت�شمة  خا�شة اأن تنال الإ

أو ال�شبق غالباً ما  ومتحفظ������ة. ويف الغلم������ة ا

يرى الرجل اإثارة لقوته اجلن�شية من دون اأن 

أة ومتعتها. يراعي فردية املرا

ل يوجد ب������ني اجلن�شني عالق������ة تبادل. 

ن كلمة »الرجل« ت�ش������ري، يف الوقت ذاته،  ولأ

ن�شانية مبعناهما  اإىل �شفت������ي الذك������ورة والإ

أة ل ت�شكل جزءاً من هذه  اجلن�شي فاإن امل������را

رادة  ن�شانية اإل على حيٍز ثانوي وبف�شل الإ الإ

الطيبة من قبل الرجل.

أة اأن تتخطى و�شعها  واإذا حاول������ت امل������را

بال�شتق������الل يف املهن������ة اأو احلياة العاطفية، 

د يف تفوقه، على  فاإن الرجل يجري، وقد ُهدِّ

أة  تقعيد هذا التطلع اإىل امل�شاواة. وعلى املرا

عندئ������ذ اأن تلج������اأ اإىل ال�شلبي������ة اأو احلرمان 

أو اإىل العدوانية. وكلت������ا الطريقتني منافية  ا

نهما �رشورتان اجتماعيتان،  للدافع، وذلك لأ

ل تطلعان معي�شيان.

أة، بالن�شبة اإىل الرجل، كال�شخ�س  اإن املرا

أو كالزجن������ي بالن�شبة اإىل ال�شخ�س  �ش������ود ا الأ

خر ال������ذي يجب عليه اأن يتقبل  بي�س: الآ الأ

كل ت������دٍن مقاب������ل تعوي�س وحي������د هو عدم 

امل�شوؤولية.

وتر�ش������م لنا �شيم������ون دو بوف������وار تاريخ 

الو�شع الن�شائ������ي واملظهر الذي يتخذه لدى 

أنواع الكتاب )بروتون، كلوديل، د.ه�.  خمتلف ا

دوار املتناق�شة واملكمل  لورن�س، اإلخ( لتبني الأ

خر، وهي اأدوار ت�شطلع  بع�شها للبع�������س الآ

أو اأماً يف الرتفيه  أة باعتبارها زوجة ا بها املرا

اجلن�ش������ي اأو يف اخل�شوع، يف التحفظ اأو يف 

التحرر، يف التم�شك باأهداب الف�شيلة اأو يف 

أة اإمنا جتد  التخل�س منه������ا، وهكذا فاإن املرا

مكانها على ال������دوام وخ�شو�شاً بالن�شبة اإىل 

أة. على اأن  الرجل، ل بالن�شبة اإىل ذاتها كامرا

التطور القت�شادي والتطور الجتماعي كان 
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أة بغزو ا�شتقاللها  من �شاأنهما اأن ب������داأت املرا

أو على ال�شعيد  �شواء على ال�شعي������د املهني ا

أة امل�شتقلة قد  العاطف������ي. واإذا كان������ت امل������را

اأج������ربت اأحيان������اً على تاأكي������د وجودها على 

�شعي������د التح������دي، ف������اإن ذلك يع������ود اإىل اأن 

تطور علم النف�س قد تاأخر عن هذه البداية 

بالتحرر. وحدها امل�شاواة بني اجلن�شني تقود 

أة. وعلى اجلن�شني  اإىل احلرية الداخلية للمرا

نوث������ة ليبلغا  اأن يتخلي������ا معاً ع������ن �رشاب الأ

مرحلًة ت�شمى واقع التاآخي.

ب - ال�سور اجلميلة:

أة  ن�������رشت هذه الرواية ع������ام 1966: امرا

�شاب������ة تدع������ى لورن�������س، له������ا زوج وابنتان 

عالنات. لديها  وع�شيق. تعمل يف جم������ال الإ

مال، وبذلك ت�شتطيع اأن تنال ال�شعادة. غالباً 

م������ا تت�شاءل: ملاذا اأحتف������ظ بزوجي؟ وملَ هذا 

ال�شخ�س بال������ذات ولي�س غريه؟ ملاذا نعي�س؟ 

أو ي�شو�س اأفكارها؟  مل يعد ع�شيقها يثريه������ا ا

ت�شمم على القطيعة معه وتنفذ ت�شميمها.

ال������زوج يثري لديها موجات حن������ان. والدتها 

ناجح������ة يف عملها، ولكن زوجها �شيتخلى عنها، 

أنه������ا �شتعي�س معه مرحلة  زوجها الذي ح�شبت ا

ال�شيخوخ������ة. والده������ا، غري الناج������ح يف عمله، 

يبدو لها اإن�شاناً عاقاًل: فهو مكتٍف مبا لديه من 

اأموال، ويبحث عن ال�شعادة يف العزلة والتاأمل.

م ق������د تزعزع  عل������ى اأن ع������امل لورن�س الأ

ن ابنته������ا البك������ر ، كاترين، تت�ش������اءل: ملاذا  لأ

أنا�������س يجوعون؟ وتت�ش������اءل بدورها:  هناك ا

كيف ال�شبيل اإىل تف�شري ذلك لفتاة يف مطلع 

عمرها؟ يرغب الزوج، وا�شمه جان- �شارل، 

يف عر�س ابنت������ه على طبيبة نف�شانية قائاًل: 

�شتعي������د اإليها  »�شوره������ا اجلميلة«. ل تريد 

البنة ذلك، ثم توافق بعد اأن يغريها والدها 

برحل������ة اإىل بالد اليونان مبعيته، هذا الوالد 

الذي �شيتاح لها اأخرياً اأن تكت�شف مدى حبه 

وحنانه..

ب  متيزت الرحلة باخليبة، وقد ظهر الأ

اأقل تعلقاً باحلكمة منه بامليول التي يت�شف 

أي�شاً ت�شقط �شورة  بها اإن�شان مثقف )وهنا ا

اجلميلة لت�شبح غباراً(.

م  بعد العودة اإىل باري�س، متر�س لورن�س الأ

وترف�������س اأن تتناول اأي طعام لتجتاز مرحلة 

آب������ة وال�شجر.  انهيار ع�شب������ي اكتنفتها الكا

آة:  وفك������رت وهي تنظ������ر اإىل �شورته������ا باملرا

أي�شاً �شورة جميلة تتهاوى«. واأكملت  »وهذه ا

وقد �شحب لونها وتقل�شت مالحمها: »وماذا 

ولد. �شيك������ون لهم حظهم،  بالن�شب������ة اإىل الأ

ولكن اأيَّ حظ �شيكون؟«.

وهكذا تنتهي ه������ذه الرواية، وهي، على 

أديبتنا  أي������ة حال، لي�ش������ت اأف�شل ما كتبت������ه ا ا
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أديبتن������ا ا�شتطاعت اأن  م������ن اأعمال. على اأن ا

تعرث عل������ى لقى كتابية هادف������ة ا�شتخرجتها 

من حي������اة ال�شعب اأو من النزع������ة الي�شارية 

املتطرف������ة التي توؤمن به������ا. وفيما عدا ذلك 

فاإن هذه الرواية الوجودية تهزنا حني يتعلق 

ال�رشد بعواطف احلنان وبكيفية مرور الوقت 

أو بت�شوير  أو ب�شق������وط »ال�شور اجلميل������ة« ا ا

هنيهات ت�رشق فيها ال�شعادة واإن تكن �شعادة 

ق�شرية عابرة.

بالفيل�س���وف  الغرامي���ة  عالقته���ا   -4

الفرن�سي جان- بول �سارتر

أع������ور وفتاة  اإنه������ا حلكاي������ة رجل ق�شري ا

طويلة ذات جمال ريف������ي، حكاية فيل�شوفني 

انتقال بالوقت ذاته من جم������ال الفل�شفة اإىل 

جمال الرواية..

كالهما مهوو�س ل ب������ل جمنون باحلياة، 

وكالهم������ا يفك������ر يف نف�ش������ه كم������ا يفكر يف 

خر، ويت�شبث بوجوده.. اإنه حلب  ال�شخ�س الآ

ينا�س حت������ى يف مرحلة  يت�ش������م باللط������ف والإ

ال�شيخوخة.. حكاية يحل������م بها املرء ولكنها 

غري موجودة.. اإنها من كل اأعمالهما اأكرث هذه 

عمال جدة واأغناها باملفاجاآت.. هل �شعرا  الأ

باأن �شورتهما مع������اً قد حررت اإىل حٍد بعيد 

الثنائ������ي العا�شق يف فرن�شا من منط الزواج، 

واأن يف فرن�ش������ا ذاتها اليوم اأكرث من خم�شني 

باملئة من ال�شباب وال�شبايا يرف�شون الزواج 

ويقبل������ون باملعا�������رشة احل������رة.. وحني نتوجه 

بال�شوؤال اإليه������م تكون اإجاباتهم كالتايل: »لنا 

يف �شارت������ر وبوفوار خري ق������دوة. اأما الزواج 

فاإنه ل�شيء مرعب! ثم اإننا من املنادين بعدم 

وجود رباط نظامي ب������ني الع�شاق، فالرباط 

النظامي عالمة �شوؤم وهو يقتل احلب«.

- »ولكنكم تعي�ش������ون حتت �شقف واحد، 

أ�شنان  أ�شنان كل منكم جتاور فر�شاة ا فر�ش������اة ا

خر، ولديكم اأطفال..«. الآ

- �شحي������ح، ولكنن������ا �شع������داء بحياتن������ا، 

ف�شل اأن تدعونا و�شاأننا..«. الأ

وعلى هذا ف������اإن بوفوار و�شارتر مل يعي�شا 

مع������اً. كل �شيء بينهما ب������داأ يف العام 1924 

حني اأخذ طالب يف كلية الرتبية، عمره ت�شعة 

ع�رش عام������اً، يحوم حول �شبية كانت حتظى 

باإعجاب من حولها. اإنه ق�شري القامة، ب�شع 

الوجه، ومع ذلك فقد ا�شتمر يف مالحقتها. 

أر�شل������ت اأختها  ول ح������ني ا خ�������رش املوع������د الأ

ب������دلً منها. ومع الزمن ا�شتط������اع اأن ي�شتاأثر 

باهتمامه������ا. وكان باإمكان �شيمون دو بوفوار 

اأن تفلت من يده لول عبقرية الت�رشف التي 

بدرت منه: اأن يبقيا �شديقني، يحبان احلياة 

واملتع������ة واحلري������ة، م������ن دون زواج. �شتكون 

»حبيبته وزوجته م������ن دون �شقف يظلهما«. 
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وقبلت �شيمون مبا متلك من روح ا�شتقاللية 

وتهذيب عاٍل ه������ذا العر�س الذي يفوح منه 

مبدئي������اً عطر اأفالطوين.. ينام كل منهما يف 

م������كان اآخر، وي�ش������ارح كل منهما رفيقه بكل 

�شيء، ويعمالن معاً، وهك������ذا مت التفاق ثم 

العمل على تنفيذ هذا التفاق بحذافريه.

باأنوثتها امل�شرتجل������ة ونظرتها الفاح�شة 

ن�شة �شيمون اأن حتتفظ  النافذة ا�شتطاعت الآ

بت�رشفاتها ك�شبية وكما تريد وتهوى. وكانت 

نكليزية  من اجلدية بحيث اأطلقوا عليها بالإ

ن�شة قند�������سCastor« وهو حيوان  ا�شم »الآ

�شغري يبن������ي بيته يف ال������رتاب، ويتمتع بفرو 

ناعم. يف البداية كان �شارتر ماأخوذاً »باحلب 

الطاغي لقند�شه اللطيف«. اأما هي فلم تكن 

تبادل������ه عاطفته القوي������ة. ممار�شة احلب مل 

تكن تهمهما كثرياً. وحني ينف�شالن ينام هو 

يف اأي م������كان وتفعل ه������ي مثله. ومت التفاق 

بينهما على ما يلي: �شارتر ميار�س احلب مع 

الن�ش������اء، و�شيمون تفعل مثله. ومل يعرف ذلك 

عنهم������ا اإل بعد وفاتهم������ا. وكانا يف حياتهما 

ينفي������ان وجود مثل هذا الت�������رشف من قبل 

اأي منهما. ومع ذلك ف������اإن �شارتر كان يحب 

التنوي������ع يف الن�شاء، وكانت هي ت�شاعده �رشاً 

على الو�شول اإىل بغيته.

ميك������ن الوث������وق بذلك كل������ه، وخا�شة اأن 

أ�شارت اإليه يف رواياتها. وميكن  �شيم������ون قد ا

التاأك������د م������ن عالقتهم������ا الثنائي������ة بالن�شاء 

ل������دى قراءة رواي������ة دو بوف������وار )املدعوة(.. 

أولغا  أ�شماء مث������ل واندا وا حي������ث نتعرف اإىل ا

وم�شاركتهم������ا يف العمل اجلن�شي.. ول ميكن 

اأن نن�شى خليالت �شارتر الكثريات: مي�شيل، 

دولوري�س، اأرليت.. وي�شل �شارتر اإىل مرحلة 

يجد فيها نف�شه حما�������رشاً بالن�شاء.. ويح�س 

رهاق.  هذا الرج������ل ال�شعيف امل�شك������ني بالإ

ومع مراقبة �شيم������ون لت�رشفاته فاإنها كانت 

خرى. حتر�س على لقائه بني الفينة والأ

عل������ى اأن �شيمون دو بوفوار مل تكن تكتفي 

ب�شارتر وحده اإذ مل تلبث اأن تعرفت اإىل ع�شيق 

 Algren ألغرين مريكي نل�شون ا جديد هو الأ

الذي كانت تفخر باأن تناديه زوجها من دون 

زواج، وال������ذي احتفظت باخلامت الذي قدمه 

لها حتى وهي على �رشير املوت. وكانت ت�شعر 

أنها بقيت وفية  معه باحلن������ان والعذوبة، اإل ا

للعهد الذي قطعته باأن ل تنف�شل عن �شارتر 

مهما تكن الظروف.. ولكن حدث ذات مرة اأن 

ا�شط������ر �شارتر اإىل التخلي عن �شيمون لفرتة 

ق�ش������رية بر�شاها بع������د اأن اأرهقته ع�شيقته 

مريكية دولوري�س بطلباتها وغريتها.. وبعد  الأ

مدة م������ن الزمن اأ�شاب املل������ل نل�شون ع�شيق 

�شيمون فتخلى عنها وهكذا جرب كل منهما 
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مريكية، ثم عاد اإىل  احل������ب على الطريقة الأ

خر.. اأح�شان الآ

❁    ❁    ❁

بعد اأن تقدمت بهما ال�شن مل تعد ممار�شة 

احل������ب تغريهما.م������اذا فع������ال؟ اتفق������ا على 

ال�شف������ر معاً اإىل كوبا ث������م اإىل مو�شكو.. وكان 

كل منهما ي�شج������ل انطباعاته اخلا�شة فيما 

اليومي������ة وم�شاهداتهما  يتعلق مبحادثاتهما 

واإع������ادة قراءة بع�س الكت������ب املهمة.. كانت 

تدغدغ مطالعاتهم������ا العني الناقدة ل�شيمون 

والعني احلنون ل�شارتر مع الرتكيز على بع�س 

الكالم ووجود تيار ثقايف ح�شا�س كان ينتقل 

خ������ر..  وكانت �شيمون  من اأحدهم������ا اإىل الآ

جتد �شعوب������ة يف كتابة الرواية اإل اأن �شارتر 

كان ي�������رش عليه������ا  باأن تكت������ب.. كانت لديه 

مرونة يف التعبري تفوق مرونتها اإل اأن ترابط 

فكار لديه������ا كان اأف�ش������ل. كان ينتقل يف  الأ

كتابات������ه من امل�رشحية اإىل الرواية اإىل املقالة 

الفل�شفية/ اأما ه������ي فكانت تكتب كل �شيء: 

حلقات بحوث امتدت من 1949 اإىل 1970، 

من )اجلن�س الثاين( اإىل )ال�شيخوخة( مروراً 

بوفاة اأمها و)املذكرات( وكلها تت�شم بالرتابط 

املده�س. كان يقفز من نوع اإىل اآخر، اأما هي 

فكانت ت�شبه يف ا�شتمرار اإبداعاتها بطلة من 

بطالت املاراتون.

دب  ومنذ اأن مت التعارف بينهما و�شعا الأ

ول من اهتماماتهما. لكل منهما  يف املقام الأ

عمل يقوم به، وحياة يحياها. ومبا اأن �شارتر 

كان ينق�ش������ه الوق������ت فقد جل������اأ اإىل تناول 

منبهات للجه������از الع�شب������ي املركزي تدعى 

حقبة  Amphetamines يف  نفيتامني  الأ

كان فيها بيع هذه املنبهات غري حمظور. وكانا 

مع������اً ي�رشبان كثرياً م������ن امل�رشوبات الروحية 

أو الكحولي������ة، وكل منهما يقلق على الو�شع  ا

خر. وكانا ي�رشبان يف كل منا�شبة  الكحويل لالآ

عياد، يف  ويف اأي مكان حت������ى ال�شكر: يف الأ

الليايل ال�شاخب������ة حتى الفجر، يف املقاهي، 

يف املالهي، ويزعمان اأن ال�شكر ينمي الفكر! 

وهك������ذا طرق �شارتر باب النجاح عام 1938 

برواية عنوانها )الغثيان( ثم، بعد اأحد ع�رش 

عام������اً، ن�رشت �شيمون )اجلن�س الثاين( الذي 

فجر ثورة حقيقية يف وعي معا�رشيها. ومع 

كتابه������ا )املثقفون املتنف������ذون( ح�شلت على 

جائ������زة غونكور لعام 1954، ورف�س هو بعد 

داب. والواقع  ع�رش �شنوات جائزة نوب������ل لالآ

اأن �شهرتهم������ا ق������د ا�شتن������دت اإىل موهبتهما 

يف الكتاب������ة وكذلك اإىل الطريق������ة التي كانا 

يعي�شان بها: مل يكونا يلتقيان بالكتابة بل كانا 

ف������كار الي�شارية املناه�شة  ملتزم������ني معاً بالأ

لال�شتعمار والفقر وال�شطهاد يف العامل.
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ومل يتبلور ه������ذا اللتزام لديهما اإل فيما 

بع������د، بع������د حتري������ر فرن�شا م������ن الحتالل 

أم������ا حربهما هما فقد عا�شاها بني  النازي. ا

�������رشَّة وال�شباب بال عمل بط������ويل يذكر،  الأ

الله������م اإل ال�شع������ي وراء لقم������ة العي�س التي 

ون للح�ش������ول عليها،  كان الفرن�شي������ون يجدُّ

واإل الكتابة، وممار�شة احلب، واجلري وراء 

أن������ه كان هناك مقاومة  اجلن�س ول �شك يف ا

�شد املحت������ل ولكن مدته������ا مل تطل. وجاءت 

حرب اجلزائر فحركت امل�شاعر وال�شمائر. 

و�ش������در من�شور ال�������121 مثقف������اً عام 1960 

ليعلن حرك������ة الع�شيان امل������دين. كما �شدر 

بع������د ع�رش �شنوات من�ش������ور لعام 1970 وفيه 

حتتج الن�شاء ومنه������ن �شيمون على القوانني 

جها�س. ويف الوقت ذاته التزم  التي متنع الإ

الثنائ������ي �شارت������ر- دوبوف������وار بالوقوف اإىل 

جانب ق�شايا عاملية كق�شايا الزوج والزوجة 

روزنربغ، وفيديل كا�شرتو، وحماربي الفيتنام، 

أيار 1968، واملاويني، ومنا�رشي حركة  وثوار ا

أة و�شواها.. وم������ن  اأجل ق�شايا  حتري������ر املرا

ملحة اأخرى قاب������ل �شارتر رئي�س اجلمهورية 

�شب������ق ال�شيد فالريي جي�ش������كار- دي�شتان،  الأ

أي�شاً  �شب������ق ا و�شان������دت �شيم������ون الرئي�س الأ

ال�شيد فران�شوا ميرتان يف تر�شحه مرتني اإىل 

من�شب رئا�شة اجلمهورية. وفيما عدا هذين 

الن�شاط������ني ل �شيء يف حتركهم������ا ال�شيا�شي 

جدير باأن يذكر.

خر ووفياً  وبقي كل منهما متعاوناً مع الآ

أيام ف�شل الربيع  ل������ه حتى املمات. ويف اأحد ا

من الع������ام 1980 تهافت امل�شورون ليخلدوا 

دموع �شيمون وحزنها وهي ترمي وردة حمراء 

م�شتعلة بلون حبهما عل������ى تابوت �شارتر يف 

أثناء مواراته الرثى. كان البادئ بالرحيل بال  ا

أنه تاأمل ملا توانت ع������ن العناية به  اآلم، ول������و ا

بكل ما لديها من حب ووفاء. وخرق الرئي�س 

فال������ريي جي�شكار- دي�شت������ان جميع التقاليد 

أتى لي������زوره يف امل�شف������ى ويطيل وقت  ح������ني ا

زيارته.. وخ������رج ما ي�شمى »�شع������ب �شارتر« 

خري. وكانت  لريافق اجلثمان حت������ى مثواه الأ

تظاهرة عامرة بال�شبايا وال�شباب، تظاهرة 

عياد. كان اجلميع متاأكدين اأن �شارتر  ت�شبه الأ

أة كما تعلق ب�شيمون. ومتا�شكت  مل يتعلق بامرا

يف اأحزانها، وخنق������ت اآهاتها ودموعها بكل 

أة املبدعة املتحررة.  ما متلك من عظمة املرا

ويف �شب������اح اليوم التايل ا�شطرت اإىل دخول 

امل�شفى: لقد اأ�شيبت بال�شلل.

أية  حني توفيت بعد �شت �شنوات مل تخرج ا

تظاهرة خلف جثمانها ومل يزرها يف امل�شفى 

رئي�س اجلمهورية. كان النا�س ينظرون اإليها 

أنها ت�ش������كل ن�شف ثنائي رحل الن�شف  على ا
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ول منه منذ �شنني، مع اأن كتابها )اجلن�س  الأ

أث������ري جذرياً يف عدة اأجيال  أثر تا الثاين( قد ا

من الن�ش������اء الفرن�شيات. وحني توفيت كانت 

أو اأدنى من جائزة نوبل.  على قاب قو�ش������ني ا

ول�ش������ك يف اأن �شارت������ر كان م�شيط������راً على 

حياتها، وكان ي�شريها بعبقريته على ما يحب 

ويهوى. لقد كان الرج������ل، وكانت هي قانعة 

أنوثتها قرب رجٍل يحبها ويرعى  باأن تتفت������ح ا

�شهرتها املتاألقة على الدوام.

ذات يوم اأعلن �شارتر ل�شيمون ، باعتباره مل 

أرليت  أنه �شيتبنى فتاة ا�شمها ا يرزق باأطفال، ا

اإلكاييم حتم������ل ا�شمه وتعنى باأعماله. وفيما 

بع������د فعلت �شيمون ال�شيء ذاته اإذ تبنت فتاة 

ا�شمها �شيلغي ديون. كان مافعاله معقولً اإذ 

ن من يوؤن�شهما يف ال�شيخوخة ومن  لديهما الآ

�رشاف  ي�شاعدهم������ا يف حتمل اأعبائها ويف الإ

عل������ى تنفي������ذ و�شاياهما. وتعال������ت يف تلك 

ثن������اء، يف ال�شبعينيات، موج������ة ما ت�شمى  الأ

أة وتبعته������ا حقبة املاويني  حرك������ة حترير املرا

ووج������د كل منهم������ا نف�شه حماط������اً بال�شبايا 

أمين������اً ل�رشه منظراً  وال�شباب: ع������ني �شارتر ا

مادي������اً ا�شمه بيري فيكت������ور، وعا�شت �شيمون 

حتف بها وتدلعها عدة فتيات كانت ت�شميهن 

»بناتها«. وكان كل ذلك ل مينع من اأن يجري 

تناف�������س ونزاع بني الفريق������ني: فال�شباب يف 

راأي الفتيان لديهم خ�شونة زائدة، والفتيات 

يف راأي ال�شب������اب �شاخ������رات ل مبالي������ات. 

حوال ب������ني الفريقني، وخا�شة اأن  و�شاءت الأ

أودي������ب، وي�شعى اإىل  كليهم������ا م�شاب بعقدة ا

مر �شوءاً  التفريق بني احلبيبني. ومما زاد الأ

احلوار الذي اأجراه بي������ري فيكتور مع �شارتر 

أنكر  أو ب�رشفاتور( والذي ا يف جملة )النوفيل ا

فيه الفيل�شوف جماع فل�شفته. اأ�شف اإىل ما 

تقدم اأن قل������ق )الفتي������ان( والنظرية القائلة 

بعدم ل������زوم الوجود، واللت������زام امللحد، كل 

ذلك انحرف ل�شالح فكر يهودي �شويف. تبع 

ذلك �شن احلرب الفئوية بني احلر�س القدمي 

زمنة احلديث������ة( وتقودها �شيمون،  ملجلة )الأ

وبني �شارت������ر الذي ظل يق������اوم وحده، وقد 

جهاد. تراه حترر من قيوده اأم ل؟ اأرهقه الإ

❁    ❁    ❁

الواقع اإن �شارت������ر مل ي�شتطع التحرر من 

قي������وده. يف تلك الفرتة فقد ب�������رشه واأ�شبح 

اأعم������ى. تراه ي�شتطيع التفك������ري بعد اأن فقد 

نعمة النظ������ر؟ مل تعد �شيم������ون توؤمن بذلك. 

وحلياة ه������ذا الرجل املته������دم ر�شمت �شورة 

دبية )احتفال  مقلق������ة وموؤملة يف حتفته������ا الأ

ال������وداع(: لق������د فقد �شارتر ملك������ة الت�رشف 

بحركات������ه ال�شخ�شية، كان يج������ب اأن يكون 

نه كان يرف�س  بجانبه من يطعمه ب�شعوبة لأ
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الطعام ويلفظه من فم������ه، وكان لعابه ي�شيل 

ب�ش������كل ل �شع������وري. اإن الكح������ول واملنبهات 

وعي������ة الدموية  والتبغ قد دم������رت جهاز الأ

لديه. ومع ذلك لقد كان ال�شيخ �شارتر مرحاً، 

حنوناً، يتاألق حيوي������ة وثرثرة، متنبهاً اإىل كل 

مفاجاآت ال�شيخوخة، لكن �شيمون كانت تراه، 

باعتبارها زوجة وفية، يخطو خطوات �رشيعة 

خرية  نحو النهاي������ة. واإليها كان������ت القبلة الأ

الت������ي طلبها منها على �رشير املوت وهو ميد 

خرية: »ل�شدَّ  �شفتيه، واإليها كان������ت الكلمة الأ

ما اأحبك، يا قند�ش������ي ال�شغري« واإليها يعود 

خري، ومنها الكلمة  ح������ق الحتفال بالوداع الأ

خرية: »اأنت يف علبتك ال�شغرية –تابوتك  الأ

ال�شغري- ولن تخرج منه������ا ولن اأن�شم اإليك 

حتى لو دفنوين بالق������رب منك، ومن رمادي 

اإىل بقاياك لن يكون هناك اأيُّ ممر«.

بلى، ه������ي التي تلفظت به������ذه الكلمات 

أتراها تعيدنا  املوؤثرة بال تنازل اأمام اخللود، ا

اإىل م�شهد اإيزوت وه������ي تودع تري�شتان)1(؟ 

كال! اإنها لكلمات حزن نابعة من حنايا القلب 

لتكون مقدمة كتابها )احتفال الوداع(، وهي 

تدل على مدى احلقيقة العاطفية التي كانت 

�شطوري العجيب حتى  تربط هذا الثنائي الأ

بدي������ة، اأبدية احلب. ومل������ن اأهدت �شيمون  الأ

كتابها؟ -»اإىل الذي������ن اأحبوا �شارتر ومازالوا 

يحبونه و�شيحبونه على الدوام«- وكما لو اأن 

هداء مل يكن يكفي فقد اأ�شافت اإليه  ه������ذا الإ

ح������واراً اأجرته بينهما يف العام 1974 لتقوي 

به اأوا�رش م������ا يربطهما من �شالت. والواقع 

اأن �شوتيهما كان������ا �شبيهني قلياًل: هو ميلك 

�شوت������اً من معدن، ي�رش قلي������اًل، وهي متلك 

أت������ى عليها منجل، �شوتاً  �شوت ورقة جافة ا

أوا ما كتبته  فيه دقة حلوة ونف�شه ق�شري. اإقرا

�شيمون يف حوارها مع������ه. لقد تكلم مبنتهى 

اللطف وال�رشاحة فيما يتعلق باجلن�س قائاًل 

اإنه يف�شل املداعبات والدغدغات باعتبارها 

نه  تط������ول على العمل اجلن�ش������ي بحد ذاته لأ

أي�شاً باأنه  ق�شري، واعرتف ب�رشاحة مطلقة ا

أنه عا�س حياته كلها زير  كان يح������ب الن�شاء وا

ن�شاء..

أي�شاً  خ������ري؟ هنا ا وماذا ع������ن لقائهما الأ

فعل������ت �شيمون ما هو واجب و�رشوري: فمن 

خالل رخ������ام �رشيحه زرع������ت بع�شق ووفاء  

واإجالل �شج������رية ورد تتميز بلونها املغرق يف 

أ�شواك جترح من  الحمرار، �شجرية ورد ذات ا

مي�شه������ا ، اإل اأن جذورها تغو�س حتى ت�شل 

اإىل التابوتني اللذين �شريقدان جنباً اإىل جنب. 

لقد متيزت عالقة احلب بينهما باأنها كانت 

أ�شكر كل منهما  عقالنية اأكرث منها عاطفية. ا

أ�شكر واأمتع واقع  خر اأكرث مما ا واأمتع عقل الآ
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حوا�ش������ه. كانت �شيمون ل������ه قريبة، ابنة عم، 

أماً، جدة، متعلقة به حتى املوت، هذا  اأختاً، ا

الذي كان اأهله ينادونه حتبباً »بولو« بدلً من 

»ب������ول«، هذا املدلَّل يف طفولته، هذا احلنون 

فكار. الوديع الذي كان على الدوام زائغ الأ

ل�ش������ك يف اأن زمنا ً قريباً �شيعود ليجمع 

بني تاأثري �شارتر و بوفوار من جديد ملا قاما 

به من اأعمال  رائع������ة م�شرتكة: اإبداع حركة 

أة، جريدة )التحرير( ق�شب ال�شبق  حترير املرا

ولي������ة، ال�شماح  �شعاف������ات الأ يف ممار�ش������ة الإ

جها�س، الدفاع عن ال�شجناء ال�شيا�شيني  بالإ

يف �شت������ى اأرجاء املعم������ورة، املحكمة الدولية 

وىل ملحاكم������ة جمرمي احل������رب وم�شعلي  الأ

ناره������ا اإلخ.. اأ�شف اإىل ذلك اأن العامل �شيظل 

يقراأ هذي������ن اخلالدي������ن يف كتابهما، ونذكر 

منها )الغثيان(، )اجلن�س الثاين(، )نقد العقل 

ومذكرات  )كلمات  )املان������داران(،  اجلديل(، 

فتاة ح�شناء ال�شل������وك(، )فلوبري(، )موت يف 

زمنة  منتهى العذوبة(، وجملتهما ال�شهرية )الأ

احلديثة( وكلها ت�شكل تراثا ًم�شرتكا ًيعود اإىل 

كل واحد منهما.

اإنه������ا حلكاية �ش������اب لطي������ف كان يحب 

»احلن������ان الفعال لليد الت������ي تدغدغ« و هي 

أي�ش������اً حكاي������ة فت������اة �شهواني������ة كانت حتب  ا

أي�ش������اً. كان هو ب�شع������اً  وكانت هي  احلنان ا

أق������رب اإىل اجلمال. وخ������الل حياتهما كلها  ا

خ������ر حب ال�شداقة. ولقد  اأحب اأحدهما الآ

جنحا يف جعل حياتهما حياة زوجني عا�شقني 

خر  عتيق������ني، يت�شاجران، ويحب اأحدهما الآ

مهم������ا قوي ال�شجار، و ل يفرتقان، هي تقود 

خط������اه ب�شاقيها امل�شلولت������ني، و هو م�شت�شلم 

اإليها طوال حياته مع �شعوره دوماً  باحلرية 

املطلقة.

الهوام�ش :

تري�صتان واإيزوت TRISTAN  ET  ISEUT: اأ�صطورة من القرون الو�صطى، عرفت يف عدة ن�صو�ض   -1

فرن�صي���ة وغ���ري فرن�صي���ة )يف القرنني الثاين ع����رش والثالث ع����رش( وخا�صة ن�صو�ض ب���ريول وتوما�ض 

النكلي���زي. وه���ي تفت���ح يف اأوروبة مو�صوع الع�صق امل�ص���وؤوم الذي يودي ب�صاحب���ه اإىل املوت كم�صري 

وحيد تتحد فيه املخلوقات.

¥µ
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أبو عب������د اهلل ال�شنو�شي احل�شني، ن�شبة اإىل احل�شن بن  حمم������د بن يو�شف ا

بيه. ولفظ �رشي������ف م�شتق من ال�رشف.  عل������ي بن اأبي طال������ب، من جهة اأمه لأ

وال�رشف عند الن�شابني مق�شم اإىل فرعني كبريين هما: احل�شنيون واحل�شينيون 

أبناء علي بن اأبي طالب وفاطمة الزهراء بنت الر�شول عليه ال�شالة وال�شالم.  ا

ول الذي ينتم������ي اإليه ال�شنو�شي من ناحية  وم������ا ميكن مالحظته اأن الفرع الأ

م، اأي احل�شن������ي ن�شبة اإىل احل�شن متيز باأقدمية ال�شتقرار يف بالد املغرب  الأ

�شالمي.  الإ

العالمة ابن يو�سف ال�سنو�سي التلم�ساين

خامتة املحققني وعمدة املجددين

داب – جامعة عنابة- اجلزائر(. كاتب واأ�ستاذ جامعي )كلية الآ

العمل الفني: الفنان   حممد غنوم.

❁

ò

❁
د. حفناوي بعلي
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ب������ذرة لل�رشف  اأقدم  دار�ش������ة زرعوا  فالأ

رث ال�شيا�شي من  يف املنطقة، بع������د توزيع الإ

قبل حممد ب������ن اإدري�س الثاين ب������ني اإخوته. 

أم������ا ال�رشفاء اجلدد فه������م دخلوا املغرب يف  ا

عهد الدول������ة املرينية والزياني������ة، كالعلويني 

وال�شعدي������ني وال�شقليني، الذين هاجروا من 

أواخ������ر العهد املوح������دي. واأما  �شقلي������ة يف ا

ال�رشفاء العراقيون فه������م �رشفاء ح�شينيون، 

ق������دم جدهم حممد الهادي ب������ن القا�شم من 

�شالم������ي، يف  الع������راق اإىل ب������الد املغ������رب الإ

مطلع الق������رن الثامن الهج������ري / اخلام�س 

أدناه  ع�رش املي������الدي، وتوزع������وا يف اأق�شاه وا

واأو�شط������ه. وامل�شفريون، وه������م كذلك �رشفاء 

و�شط  ح�شيني������ون، �شكنوا يف غرب املغرب الأ

 )1(
ندل�س. وفا�س والأ

ولد �شنة 832 ه�، وت������ويف بتلم�شان �شنة 

895، بعد اأن عا�س ثالث و�شتني �شنة. ا�شتهر 

بهذا اللقب ال�شنو�شي ن�شبة اإىل قبيلة �شنو�س، 

وهي قبيل������ة معروفة ب�شواحي تلم�شان. ويف 

جنوب غرب مدينة تلم�شان، ويف اأعايل وادي 

�شا�شي وادي اخلمي�س، يقطن  تافنة ورافده الأ

أنهم لعبوا بع�س  �شكان » بنو �شنو�س ». ويبدو ا

الدور، يف تاريخ تلم�شان حتت حكم دولة بني 

زيان. فقد كان اأحدهم وهو يحيى بن مو�شى 

ال�شنو�ش������ي يف عام 728 ه�������، قائدا من قادة 

)2(
�شلطان تلم�شان الكبار.

وبع�شه������م ي�شي������ف اإىل ا�ش������م ال�شنو�شي 

�شعري، ن�شبة اإىل مذهبه العقائدي،  �شفة الأ

أو »اإم������ام  أو عب������ارة »�شاح������ب العقائ������د«، ا ا

أبو عبد اهلل ال�شنو�شي يف  املوحدين«. عا�س ا

بيت علم وتقوى و�رشف ووجاهة. كان والده 

أب������و يعقوب يو�شف �شيخ������ا �شاحلا، وزاهدا  ا

معروف������ا بعلمه وخ�شوعه. اأخباره كثرية، ذكر 

بع�شها تلمي������ذه املاليل يف كتاب������ه »املواهب 

القد�شية يف املناقب ال�شنو�شية«، ونقلها عنه 

)3(
ابن مرمي �شاحب الب�شتان.

مام حممد ال�سنو�سي  �سيوخ الإ

 ال�شنو�شي كبري علماء تلم�شان وزهادها 

عاظ������م يف ع�رشها وع�رشه؛  وعرفانيه������ا الأ

ع������امل يف التف�شري واحلدي������ث وعلم التوحيد. 

فهو متكلم، فقيه، مف�رش، حمدث، مت�شوف، 

ن�شاأ بتلم�شان. اأخذ عن والده. 

- وتتلم������ذ يف اأول اأمره على الويل العامل، 

ن�رش الزواوي، ال������ذي ا�شتهر بزهده وورعه، 

فاأخذ عن������ه كثريا من العربي������ة ولزمه مدة 

أكابر تالمذته  طويلة. كان ه������ذا ال�شيخ  من ا

مام ابن م������رزوق. وقد لزم������ه ال�شنو�شي  الإ

أخ������ذ عنه، ول نع������رف تاريخ وفاته،  كثريا وا

أثناء القرن  أنه عا�س بتلم�ش������ان ا واإمن������ا نعلم ا

التا�شع للهجرة. وكان ال�شيخ ن�رش هذا عاملا 

حمققا نا�شحا ورعا، وكثريا ما كان ينهي عن 
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اإعطاء العل������م لغري اأهله، يعني املتعنتني لئال 

تعطى احلكمة لغري اأهلها. 

  - وتتلم������ذ عل������ى القطب ال������ويل العامل 

أبركان، املتوفى �شنة 875 ه�. ولزمه  احل�شن ا

كثريا مب�شكنه بباب زير، وكان معجبا ب�شيخه 

لتبحره يف كل العل������وم، وخا�شة منها الفقه. 

أبركان قد  ولي�س من �شك اأن درو�س احل�شن ا

أبركان ينتمي  أث������ريا بليغا. وال�شي������خ ا تركت تا

اإىل قبيل������ة مزيلة التي تنحدر من بني را�شد، 

أ�شه قرية اجلمعة؛ على وادي ي�رش  وم�شقط را

غري بعيد من مدينة تلم�شان. واأمه م�شمودية 

أبوه، و�شكن  ح�رشت اإىل تلم�ش������ان وتزوجها ا

بها قرية املن�شورة زمنا طويال، قبل اأن ينتقل 

به������ا اإىل حي ب������اب زير يف مدين������ة تلم�شان. 

أب������ركان الق������راآن الكرمي يف  حف������ظ احل�شن ا

أ�شه، وتلقى العلوم والفنون والعلوم  م�شقط را

عل������ى اأجلة �شي������وخ وعلماء مدين������ة تلم�شان، 

اأمثال ال�شيخ اإبراهيم امل�شمودي، والعامل  بن 

)4(
مرزوق احلفيد.

أبركان رحل  عندما تويف والد احل�ش������ن ا

داء فري�ش������ة احلج، ومر على  اإىل امل�������رشق لأ

أخ������ذ العلم على  بجاية وتوق������ف بها مدة، وا

ال�شي������خ عبد الرحم������ن الوغلي�شي. ثم انتقل 

اإىل ق�شنطين������ة ودر�س بها عل������ى ال�شيخ عبد 

املراك�شي، ومن هن������ا انتقل اإىل تون�س وليبيا 

وم�رش، ومبكة اأخذ على ال�شيخ عبد الهادي. 

وبقي باحلجاز خم�س �شن������وات، ثم عاد اإىل 

تلم�ش������ان وا�شتق������ر بها م������ع والدت������ه. وتابع 

درا�شته على ال�شي������وخ: اإبراهيم امل�شمودي، 

أتقن  ويحي������ى املطغري، وعي�شى اأمزي������ان. وا
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علوم الفرائ�س واحل�ش������اب والفقه، والنحو 

واملنطق، وال�شرية النبوية. وت�شدى للتدري�س 

فاأخذ عليه كل من احلافظ التن�شي، وحممد 

ابن يو�شف ال�شنو�شي وعلى التالوتي واآخرين. 

وبرز يف احلديث وعلم الفرائ�س، واحل�شاب 

وعلم الفقه. 

أب������ي زيد  كان يدر�������س الر�شال������ة لب������ن ا

الق������ريواين، واملدونة ل�شحنون، وخمت�رش ابن 

حاج������ب. ق�شى حياته يف العل������م والتدري�س 

والزهد، وكان �شواما قواما. واأكربه �شالطني 

تلم�شان واأمراوؤها، وعلماوؤها، وله مكا�شفات 

)5(
وكرامات. تويف عام 875 ه�.

- واأخذ ال�شنو�شي يف مرحلة متاأخرة عن 

ال�شيخ حممد بن القا�شم بن تومرت، جملة من 

�شتاذ من  الفرائ�س واحل�شاب. وكان هذا الأ

كبار فقهاء تلم�شان، عاملا باملنقول واملعقول، 

مت�شبعا يف كل ف������روع املعرفة وخا�شة منها، 

النح������و واحل�ش������اب والهند�ش������ة والفرائ�س. 

ول نعرف تاري������خ وفاته واإمنا هو من علماء 

القرن التا�شع الهجري. قال عنه ال�شنو�شي: 

كان �شاحلا ح�شن الأخالق �شليم ال�شدر.   

- ودر�������س عل������ى الب�شط������ي القل�شادي، 

املتوفى �شنة 881 ه�، وه������و الفقيه الرحالة 

�شاحب التاآليف الكثرية يف احل�شاب والفرائ�س 

ندل�شي اأ�شال.   خا�شة. الع������امل القل�شادي، الأ

هو اأبو احل�شن علي القل�شادي، ولد مبدينة 

ب�شط������ة؛ من مدن غرناطة �شنة 815 ه�، ويف 

ب�شط������ة املدينة اجلميلة ن�ش������اأ وتلقى درا�شته 

وىل على �شيوخها يف خمتلف علوم ع�رشه؛  الأ

م������ن جتويد وتف�شري وحدي������ث وفروع الفقه، 

وقواعد احل�شاب الذي له وثيق ال�شلة بعلم 

)6(
الفرائ�س.

أ�شه كان يرتدد  خالل اإقامته مب�شق������ط را

عل������ى غرناطة - عا�شمة اململكة - ويف عام 

أ القل�شادي رحلت������ه العلمية،  840 ه� ابت������دا

فك������رع من مناهل املراك������ز الثقافية ال�شهرية 

أ ل������ه اأن يغذي  يف املغ������رب وامل�������رشق. وتهي������ا

طموحه وي�شبع نهمه اإىل املزيد من املعرفة، 

ويغرتف من ينابيعها الفيا�شة ا�شتعداد كبري، 

أيامها  فاجته اإىل تلم�شان وهي تعي�س اأزهى ا

أ�شهر اأعالمها، ومل يكن  الثقافية. فاأخذ عن ا

يقت�������رش يف هذا الوق������ت التلقني على �شيوخ 

تلم�شان، ب������ل كان ي�رشف بع�س جهوده على 

ألفه يف هذه الفرتة »التب�رشة  التاأليف، ومما ا

عداد«  و يعقد حلقات  الوا�شحة يف م�شائل الأ

الدرو�������س،  ويح�رش حلقات������ه جمع غفري من 

الطالب للقراءة عليه وال�شتفادة منه. وكان 

ممن قراأوا علي������ه بتلم�شان ال�شيخ حممد بن 

يو�شف ال�شنو�شي، �شاحب الت�شانيف يف علم 

)7(
الكالم.



العالمة ابن يو�صف ال�صنو�صي التلم�صاين

العــــــدد 545 �شــــــباط   422009

    وا�شل القل�شادي ن�شاطه الذي مل يعرف 

الفت������ور، ويعد اأكرث علماء ع�رشه باملغرب يف 

خرية اإنتاج������ا. وقد ا�شتهر بتاآليفه  عهوده الأ

الكث������رية، التي تناولت علوم������ا خمتلفة، وكان 

اأغلبه������ا يف الريا�شي������ات بلغ������ت ثالثة ع�رش 

كتابا، و�شنف يف علم الفرائ�س ما يزيد عن 

ع�رشة كتب، ويف الفقه اأربعة كتب، ويف النحو 

خم�ش������ة كتب، كما األف يف العرو�س واملنطق 

والنج������وم والرتاجم والت�ش������وف والقراءات 

واحلديث. 

- واأخذ القراءات ال�شبع على يد الفقيه 

يو�ش������ف بن اأحمد ال�رشيف، فاأجازه يف ذلك، 

ويف غريه من �شائر مروياته. 

-  وا�شتوعب كثريا من علم ال�شطرلب 

عند العالمة الفقيه حممد بن احلباك. ويعترب 

أ�شهر من األف يف  أ�شتاذ ال�شنو�شي، ا احلب������اك ا

علم ال�شطرلب والهند�شة. فله منظومة يف 

ال�شط������رلب، اأ�شبحت يف نظ������ر املتاأخرين 

ألفية هذا العل������م، التي عليها يعتمدون  هي ا

ويجعلون عليها ال�رشوح والتعاليق، ويلجاأون 

اإليها يف التدري�س، وا�شم هذه املنظومة )بغية 

الطالب يف علم ال�شطرلب(. ومما يذكر اأن 

احلباك كان اأحد �شيوخ حممد ال�شنو�شي يف 

احل�شاب وفروعه، وهو الذي ناول تلميذه ) 

بغية الط������الب ( ل�رشحه، فقام التلميذ بهذه 

املهمة خري قيام. وقد كان ال�شنو�شي معروفا 

بال�رشوح واحل������ذق فيها. ورب������ط ال�شنو�شي 

بني عمل ال�شطرلب، والقي������ام بالواجبات 

الدينية كال�شالة. 

مام حممد بن العبا�س  - وتتلمذ للمحقق الإ

العب������ادي، املتوفى �شنة 871 ه������� بالطاعون 

ودف������ن بالعباد. اأح������د اأوعية العل������م، فاأخذ 

�شول واملنطق والبي������ان والفقه، كما  عنه الأ

أكابر علماء  قراأ عليه اجلمل للخوجني. من ا

فتاء به������ا، وبرز يف  تلم�شان، ت������وىل خطة الإ

علمي الفقه والنحو. له من التاآليف: العروة 

لقاء، و�رشح  �شياء عن الإ الوثق������ى يف تنزيه الأ

فعال �شماه »حتقيق املقال وت�شهيل  لمي������ة الأ

أي�شا �رشح جمل اخلوجني،  املثال«. كما ل������ه ا

وجمم������وع فتاوي نق������ل الون�رشي�شي واملازوين 

)8(
جملة منها.

- و�شوف تدخل حياته الفكرية من دون 

مام  �شك منعرجا جدي������دا،  عندما عا�رش الإ

أ عليه اإر�شاد اأبي  أبا القا�ش������م الكبا�شي، فقرا ا

املعايل للجويني، ودر�س علم التوحيد. 

-  واأخذ عن اأبي عبد اهلل حممد املغيلي 

اجل������الب، املتويف �شن������ة 875، م�شائل تتعلق 

بالفقه، وختم عليه املدونة مرتني. كان عاملا 

حافظ������ا مل�شائل الفقه، وق������د كان من جملة 

تالميذه اإىل جان������ب ال�شنو�شي، الون�رشي�شي. 
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ل������ه فتاوي نقله������ا الون�رشي�ش������ي يف »معياره« 

واملازوين يف »نوازله«. 

أبو عبد اهلل يف معظم    - وكان ي�شاحب ا

أم������ه، احلافظ علي حممد  أوقات������ه اأخاه من ا ا

ن�شاري، اإىل اأن فارقا احلياة معا  التالوتي الأ

أ عليه ر�شالة  يف نف�������س ال�شنة 895 ه�، فق������را

اأبي زيد. وكان التالوتي من اأ�شحاب احل�شن 

أبركان. وكان فقيها حمققا حافظا، ويحفظ  ا

الر�شالة وابن حاج������ب والت�شهيل لبن مالك 

وغريها. ومن �ش������دة خمالطته جمال�س العلم 

أهل������ه، وعكوف������ه على طل������ب املعرفة، فقد  وا

اكت�شب ال�شنو�شي يف العلم ثروة معتربة، وقد 

أ�شاد بذلك اأحد تالمذته املقربني اإليه، وهو  ا

أبو عبد اهلل املاليل.  ا

- وتتلم������ذ ال�شنو�ش������ي يف الت�شوف على 

اإبراهي������م الت������ازي، �شاح������ب وخليفة حممد 

أ�ش�س زاوية بوهران، وجعل  الهواري، ال������ذي ا

يب������ث الطريق ومبادئ الت�ش������وف. وهو اآخر 

�شي������خ انتهى اإليه الطال������ب املريد، كان الويل 

اإبراهي������م اللنت������ي التازي نزي������ل وهران. من 

ق�شى، وكان والده  مواليد تازة باملغ������رب الأ

أبي زكرياء يحي  أبوه اإىل ال�شي������خ ا أوكله ا ق������د ا

الوازغ������ي، الذي اعتنى به كث������ريا. ومن تازة 

انتقل اإىل مدينة تلم�شان، وتتلمذ على ال�شيخ 

حممد بن مرزوق احلفيد الذي اأجازه. 

ثم انتقل اإىل وهران وتعرف على ال�شيخ 

حممد بن عم������ر الهواري، ووث������ق �شالته به 

ومنها رحل اإىل تون�س وتتلمذ على اأبي القا�شم 

عبد العزي������ز العبدو�شي. ثم �شد الرحال من 

داء فري�شة احلج عرب  هناك اإىل احلج������از لأ

ليبي������ا وم�رش. ويف مكة اأخ������ذ على القا�شي 

تق������ي الدين بن علي احل�شن������ي الفا�شي علم 

احلديث، واأجازه. وعندما انتقل اإىل املدينة 

مام  اأخذ عل������ى جماعة من العلماء؛ بينهم الإ

)9(
أبو الفتح بن اأبي بكر القر�شي. ا

أتقن ال�شيخ اإبراهيم التازي علوم القراآن،  ا

�شول  واحلديث واللغ������ة وقواعدها، وعلم الأ

واملنط������ق. كما اأتقن جتوي������د القراآن ب�شوت 

جميل حتى �شار ي�������رشب به املثل، وين�شت 

اإليه اجلميع عندما يتل������وه ويجوده. وا�شتهر 

بنظم ال�شع������ر يف الزهد والت�شوف، وكان له 

�شعار متداول يف احلجاز.  كنا�س كبري من الأ

ولب�س اخلرقة ال�شوفية على ال�شيخني: �رشف 

الدين املراغ������ي، و�شالح بن حممد الزواوي، 

ث������م على ال�شي������خ حممد بن عم������ر الهواري، 

عندما عاد اإىل وهران. ومن امل�رشق عاد اإىل 

مدينة تلم�شان، بع������د اأن اأدى فري�شة احلج 

وا�شتقر بها بع�س الوقت. واأخذ على جماعة 

من علمائها؛ اأمثال احلافظ التن�شي. 

ث������م ت�ش������دى للتدري�������س فتتلم������ذ عليه 
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ال�شنو�شي.  وكان لت�شاله بهذا ال�شيخ التازي 

أث������ري بعيد يف حيات������ه الدينية ويف ت�شوفه،  تا

وقد ط������ارت �شهرته �رشق������ا وغربا، فجال�شه 

أ�شتاذه. وكان الويل املربي  وحظي باإعج������اب ا

يدع������و اإىل التعب������د بعقائ������د التوحيد.  ومن 

عمال الكربى التي اأجنزها اإدخال  ماآثره والأ

امل������اء اإىل مدينة وه������ران. املتوفى �شنة 866 

)10(
ه�.

أبي زيد  أخ������ذ ال�شنو�شي وتتلمذ عل������ى ا وا

عبد الرحمن الثعالبي. وهو فخر اأئمة علماء 

مام  تقياء الورعني، الإ اجلزائر و�شلحائها الأ

املجته������د احلجة. ولد �شن������ة 875 ه� بناحية 

وادي ي�������رش، باجلن������وب ال�رشقي من عا�شمة 

آبائه واأجداده الثعالبة.  اجلزائر، وهو موطن ا

فن�شاأ ن�شاأة علم و�ش������الح وتقوى، اأخذ العلم 

أ�شه ثم ارحتل اإىل بجاية، فنزل بها  مب�شقط را

ولزم ح�ش������ور جمال�س علمائها، فاأخذ عنهم 

أبا  مام ا علم������ا جم������ا، وكان عمدته فيه������م الإ

مام  احل�ش������ن علي بن عثمان املاجنالتي، والإ

أبا القا�شم امل�شدايل،  أبا العبا�س النقاو�شي، وا ا

أكابر  ثم انتقل اإىل تون�س، فلقي بها جلة من ا

بي  مامان الأ العلماء، فانتفع بهم؛ منه������م الإ

أبو مهدي  وال������ربزيل تلميذا اب������ن عرف������ة، وا

عي�شى الغربيني. ث������م انتقل اإىل م�رش فلقي 

أبا عب������د اهلل الب�شاطي، وويل  به������ا الباليل وا

الدي������ن العراقي فاأخذ عنه������م. وارحتل اإىل 

بور�ش������ة ببالد الرتك، ومي������م احلجاز فحج، 

واأخ������ذ هناك عن علمائها، ثم عاد اإىل م�رش 

وتون�������س، فوافى به������ا العالمة اب������ن مرزوق 

احلفيد التلم�شاين، فالزمه واأخذ عنه فنونا 

من العلم جمة، واأجازه باإجازات ثالث. واأخذ 

أبو عبد اهلل ال�شحيحني على عبد الرحمن  ا

أ�شتاذه  الثعالبي، فا�شتوعب �رشحهما، فاأجازه ا

)11(
اعرتافا بقدرته على تدري�س ذلك.

غطى عب������د الرحمن الثعالب������ي ب�شهرته 

عل������ى الع�������رش، والت�ش������ق ا�شم������ه بالزه������د 

والت�ش������وف. ت������رك عددا م������ن املوؤلفات قد 

ت�ش������ل اإىل اخلم�شة ع�رش تقريبا، يف التف�شري 

واملواعظ والتوحيد والفقه. ومل يكن الثعالبي 

�ش������وى نتاج ع�������رشه الذي عا�������س فيه. وقد 

أث������ر الثعالبي تاأثريا كب������ريا يف ميدان الزهد  ا

والت�شوف؛ من ثالثة طرق: طريق تالميذه، 

فق������د كان مدر�شا ناجحا وعامل������ا واثقا من 

ر�شالته، وحمدثا مف�رشا قويا. والثاين طريق 

تاأليف������ه، وكان الالحقون يتفنن������ون يف ن�شخ 

أثر يف تلميذه  آثاره ويتوارثونها، وقد ا تاآليفه وا

ال�شنو�شي غاية التاأثري. 

وتخرج على يد الثعالبي اأعالم و�شدور؛ 

مام حممد بن  منهم حجة علماء ال������كالم الإ

أبو احل�شن  مه ا أخ������وه لأ يو�ش������ف ال�شنو�شي، وا
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عل������ي التالوت������ي، وال�شي������خ اأحم������د الزروق، 

مام اأحمد  وحمم������د املغيلي التلم�ش������اين، والإ

ابن عبد اهلل الزواوي، وابن مرزوق الكفيف. 

عكف ال�شيخ على التدوين والتاأليف، وله يف 

ذلك الباع الطوي������ل. فقد ترك ما يزيد عن 

الت�شعني موؤلفا؛ بني ر�شائل و�رشوح وحوا�شي 

وتعاليق، وكتب م�شتقلة يف الوعظ والرقائق، 

والتف�ش������ري والفقه واحلديث واللغة والرتاجم 

والتاريخ. منها »اجلواهر احل�شان يف تف�شري 

الق������راآن«، مذيال مبعجم لغوي ل�رشح غريبه. 

خي������ار يف الفقه، وجامع الهمم يف  ونزهة الأ

مه������ات يف اأحكام  اأخب������ار الأمم، وجام������ع الأ

ن������وار وم�شباح  العب������ادات. وكت������اب ن������ور الأ

ن������وار امل�شيئة يف اجلمع  الظ������الم، وكتاب الأ

)12(
بني ال�رشيعة واحلقيقة.

مام العالمة ال�سنو�سي   لفات الإ موؤ

لقد توج اب������ن يو�ش������ف ال�شنو�شي ثروته 

الثقافية بجملة من م������كارم الأخالق. فكان 

�شديد التوا�شع، ورقيق القلب عطوفا خلوقا، 

ميال اإىل الرفق وح�شن املعاملة. وكان ب�شبب 

ولياء ال�شاحلني، ميال  هذا املزاج حمب������ا لالأ

اإىل العزل������ة يخلو بنف�شه لي�شتغرق يف الذكر. 

يق������ول يف هذا ال�شي������اق: »والعاقل املوفق يف 

أني�ش������ه يف خلوته،  ه������ذا الزمن، من جع������ل ا

ذك������ر موله جل وعز، وت������الوة كتابه العزيز، 

والنظر يف جوامع كالم نبيه �شلى اهلل عليه 

و�شل������م، ونزه عقله، و�رشف������ه يف ريا�س تلك 

)13(
املعاين«.

وال�شاه������د عل������ى اإعرا�ش������ه ع������ن الدنيا 

وتعاطي������ه للزه������د واإخال�ش������ه هلل، امتناعه 

مراء وكره������ه ملكاتبتهم. لقد  ع������ن عطايا الأ

عر�س عليه ال�شلطان �شاحب تلم�شان العمل 

أ�شتاذه احل�شن  باملدر�شة، التي ي�رشف عليها ا

أثر  أنه ا أب������ركان، في�شتفي������د من اأجرة، غ������ري ا ا

)14(
اخللو عن معا�رشة عوام النا�س.

آية يف  أبو عب������د اهلل بهذا كل������ه، ا ف������كان ا

ال�ش������الح ورمزا يف العفة. ول������ه من القبول 

جالل يف قلوب اخلا�شة، ف�شال  والهيبة والإ

ع������ن العامة ما مل ينله غريه من علماء ع�رشه 

وزهاده. فقد كانت جتمعه بغريه من العلماء 

مرا�شالت من مثل: 

الون�رشي�ش������ي واب������ن زك������ري والعقب������اين 

وغريه������م؛ ومن ذلك اأن عبد الكرمي املغيلي، 

قد ا�شت�شاره حول الفتوى التي اأخرجها ب�شاأن 

طغيان يهود ت������وات ومتردهم. فكتب ال�شيخ 

ال�شنو�ش������ي ر�شالة ق�شرية، بع������ث بها موؤيدا 

فيه������ا مواقفه ومثنيا عل������ى الفقيه عبد اهلل 

)15(
آه يف نف�س الق�شية. التن�شي فيما را

واإذا كان عب������د الرحم������ن الثعالب������ي قد 

ا�شتهر بالتاأليف يف علوم الدين، فاإن تلميذه 
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ال�شنو�ش������ي قد ا�شتهر بك������رثة ال�رشوح وتنوع، 

�شت������اذ يف كرثة الكتب  وكذا ف������اق التلميذ الأ

وتنوع موا�شيعه������ا. فال�شنو�شي كاد ل يرتك 

فرعا من فروع املعرفة، اإل وو�شع فيه �رشحا 

أو نحو ذلك.  أو تعليقا على منظوم������ة ا مل������ن ا

ربعني تاأليفا فيما يذكر موؤرخوه.  وله نحو الأ

أبو عبد اهلل  ألفها ا وتدل عناوين الكتب التي ا

أنه كت������ب يف كل فن تقريبا، غري  ال�شنو�شي، ا

أن������ه ا�شتهر باإمام املوحدي������ن، فاخت�س بعلم  ا

التوحيد وعلم الكالم.      

وم������ن موؤلفات������ه م������ا هو �شخ������م احلجم 

وامل�شم������ون، ومنها ما �شديد الخت�شار على 

�شاكل������ة ر�شائل ومقالت. له م������ن املوؤلفات: 

أه������ل التوحي������د، وت�شم������ى العقيدة  عقي������دة ا

الكربى، والعقيدة الو�شطى وت�شمى ال�شنو�شية 

أم الرباه������ني وت�شم������ى العقيدة  الو�شط������ى، ا

أم  أو ال�شنو�شي������ة ال�شغرى، �رشح ا ال�شغ������رى، ا

الرباهني. و�رشح �شحي������ح البخاري، ومكمل 

بي، و�رشح  كم������ال على م�شل������م لالأ اإكم������ال الإ

�شم������اء احل�شنى، و�������رشح كلمتي التوحيد،  الأ

ون�رشة ال�رشف������اء. واملقدم������ات يف التوحيد 

و�رشح املقدمات، ون�رشة الفقري يف الرد على 

اأبي احل�شنى ال�شغري، وخمت�رش بغية ال�شالك 

أ�������رشف امل�شالك لل�شاحلي، و�رشح جواهر  يف ا

العلوم للع�شد يف علم الكالم، والعقد الفريد 

)16(
يف حل م�شكالت التوحيد. 

     ول������ه �رشح خمت�رش حا�شية التفتازاين 

عل������ى الك�ش������اف، و�رشح ال�شاطبي������ة الكربى. 

جرومية، و�������رشح التعريف يف  و�������رشح من الأ

الت�رشيف. و�رشح جمل اخلوجني يف املنطق، 

وخمت�������رش يف عل������م املنطق، و�������رشح خمت�رش 

اب������ن عرفة يف املنطق.  و�������رشح خمت�رش  بن 

احلاجب، و�������رشح ال�شنو�ش������ي الوغلي�شية يف 

أل������ف ال�شنو�شي خمت�������رش الرو�س  الفق������ه. وا

نف لل�شهيلي، و�رشح املر�شدة لبن تومرت،  الأ

أ�شد املحا�شبي،  واخت�شار الرعاية للحارث بن ا

بي  و�رشح اإي�شاغوجي يف املنطق، وخمت�رش الأ

لبريي  م������ام الإ أبيات الإ على م�شل������م، و�رشح ا

يف الت�شوف، واملق������رب امل�شتوفى �رشح على 

أم الرباهني يف العقائد، واحلقائق  احلوفية، وا

يف تعريف������ات م�شطلح������ات علم������اء الكالم، 

واملنه������ج ال�شدي������د يف �رشح كفاي������ة املريد » 

أو املعروفة ب�»اجلزائرية«.  لمية اجلزائري، ا

أي�ش������ا منظومة حممد بن  و�������رشح ال�شنو�شي ا

عبد الرحمن احلو�شي املعروفة ب� ) وا�شطة 

)17(
ال�شلوك (.

أكابر علماء ع�رشه،  يعد ال�شنو�شي م������ن ا

تفوق يف خمتلف العلوم من معقول ومنقول. 

وبرع ب�ش������كل خا�س يف املج������ال العتقادي 

والت�شوف، لكن������ه ا�شتغل اأي�شا بعلوم املنطق 

والهيئة والطبيعة واحل�شاب واجلرب. فله يف 
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هذا املجال »�رشح مقدمات اجلرب واملقابلة« 

لبن يا�شمني. واب������ن يا�شمني، هو اأبو حممد 

عبد اهلل بن حممد ب������ن حجاج، املتويف �شنة 

601 ه� من اأهل فا�س، وينتمي اإىل بني حجاج، 

ق�شى. والتحق  اأهل قلعة فندلوة باملغرب الأ

ببالط اخلليفة املوح������دي يعقوب املن�شور، 

مبراك�������س، ث������م بابنه النا�������رش. وكان قد نبغ 

يف علوم �شت������ى، من منطق وفلك وريا�شيات 

أرج������وزة يف اجلرب، كانت  وغ������ري ذلك. واألف ا

أ�شهر التاآلي������ف يف الريا�شيات يف �شائر  من ا

أنح������اء املغرب. وقد تناولها كثري من العلماء  ا

م������ام حممد ال�شنو�شي. وله  بال�رشح؛ منهم الإ

أي�ش������ا اأرج������وزة اأخرى يف اأعم������ال اجلذور.  ا

وتويف ذبيح������ا يف منزله مبراك�س، �شنة 601 

)18(
ه�. 

 ال�شي������خ ال�شنو�ش������ي. . تالميذه ومكانته 

بني معا�رشيه  

مام ال�شنو�شي:  - ومن تالميذ العالمة الإ

أب������و عبد اهلل امل������اليل، �شاح������ب »املواهب  ا

القد�شية يف املناق������ب ال�شنو�شية«. فقد كتب 

أ�شت������اذه حممد بن يو�ش������ف ال�شنو�شي،  �شرية ا

واأطال يف ذلك حت������ى اأ�شبح الكتاب ل غنى 

عنه، لي�س فقط لفهم حياة ال�شنو�شي، ولكن 

لفهم ع�رش ال�شنو�شي اأي�شا. وقد كرثت ن�شخ 

نها كان������ت متداولة  »املواه������ب القد�شية«، لأ

بحكم �شهرة ال�شنو�شي نف�شه، وكرثة موؤلفاته 

�شالمي.  وتدري�شها �رشقا وغربا من العامل الإ

ومل تكن تنق�س املاليل روح املنهجية العلمية 

أي�ش������ا، فقد ق�شم كتاب������ه اإىل مقدمة وع�رشة  ا

أب������واب، ف������كان الكتاب بع������د املقدمة، على  ا

النحو التايل: يف التعريف باأ�شياخ ال�شنو�شي، 

ويف مكا�شفات������ه وكراماته، يف عمله و�شمائله 

وزه������ده، يف تاآليفه، يف تف�ش������ريه لكالم اأهل 

أوراده واأدعيت������ه، يف وفات������ه،  احلقيق������ة، يف ا

واأخريا فيما قاله من ال�شعر وما قيل فيه. 

وقد اعتمد املاليل يف كتابه على م�شادر 

كث������رية، ولك������ن اأهم م�ش������در له ه������و ال�شيخ 

»ال�شنو�ش������ي« نف�شه، فق������د �شمع منه مهمات 

أ�شكلت على كثري من العلماء  امل�شائل، الت������ي ا

مر فاإن  عي������ان يف زمانه. ومهم������ا كان الأ الأ

»املواه������ب القد�شي������ة«، يعترب م������ن اأهم كتب 

الرتاج������م اخلا�ش������ة باأحد العلم������اء، رغم ما 

أث������ر بالت�شوف واإغف������ال للعوامل  في������ه من تا

خرى، التي اأثرت  الجتماعية والثقافي������ة الأ

يف �شخ�شي������ة ال�شنو�شي. ووا�شح من الكتاب 

اأن اجتاه املاليل كان نحو الت�شوف. فقد ركز 

في������ه على جانب الت�شوف عن������د ال�شنو�شي، 

بينما كان ال�شنو�ش������ي – على راأي �شعد اهلل 

– من علماء الظاه������ر والباطن. وقد انت�رش 
أو الباط������ن يف رده على اأبي  ه������ل احلقيقة ا لأ
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احل�شن ال�شغري، وحبذ ا�شتعمال ال�شبحة من 

أثر ال�شنو�شي  �شعارات اأهل الت�ش������وف. وقد ا

يف معا�رشي������ه بدعوت������ه ودفاع������ه ع������ن اأهل 

الت�شوف، كما كان تلميذه املاليل نعم اخللف 

أث������ر املاليل اأي�شا يف  يف ه������ذا الجتاه. فقد ا

اجليل الالح������ق؛ اأمثال ابن م������رمي �شاحب 

)19(
)الب�شتان (.

وتتلمذ لل�شنو�ش������ي اأحمد العبادي، الذي 

و�شع اأي�شا ترجمة ق�شرية لل�شنو�شي. عا�س 

العبادي يف تلم�شان الزيانية ورحل اإىل فا�س 

أنه ت������وىل التدري�س يف جامع  الوطا�شي������ة، وا

الفرويني باقرتاح من ال�شلطان. كتب ر�شالته 

عن ال�شنو�ش������ي بطلب من بع�س علماء فا�س 

�شنة 928. فالذي ل�شك فيه اأن العبادي كان 

يعرف ع������ن ال�شنو�شي الكثري؛ بحكم معرفته 

ال�شخ�شية له، وبحك������م تتلمذه على املاليل، 

واأخ������ريا بحكم عي�شه يف تلم�شان، التي كانت 

حتفظ لل�شنو�شي ذكريات كثرية يعرفها العام 

)20(
واخلا�س.

- وتتلمذ على ال�شنو�شي اأحمد بن زروق، 

املت�ش������وف امل�شهور، املتوف������ى �شنة 899 ه�. 

ق������ال عن������ه ال�شنو�شي باأنه اأخ������ذ عنه اأحمد 

أدب������ا و�رشا.  زروق علم������ا جم������ا، واأخذ عنه ا

والزروق������ي: هو اأحمد ب������ن اأحمد بن عي�شى 

الربن�شي الفا�ش������ي، امل�شهور بزروق. من اأهل 

فا�������س باملغ������رب، تفق������ه ببلده وق������راأ مب�رش 

واملدين������ة، وغلب علي������ه الت�ش������وف فتجرد 

و�ش������اح، وتويف يف تكرين م������ن قرى م�رشاتة. 

ل������ه ت�شانيف كثرية مييل فيها اإىل الخت�شار 

م������ع التحرير، وانفرد بج������ودة الت�شنيف يف 

الت�شوف، من كتب������ه: �رشح خمت�رش خليل يف 

فقه املالكي������ة، والن�شيحة الكافية ملن خ�شه 

اهلل بالعافية، والقواعد يف الت�شوف، واإعانة 

املتوجه امل�شكني على طريق الفتح والتمكني، 

وله عدة �رشوح للحكم العطائية، واحلوادث 

والبدع، والكنا�شة، ورحلة، و�رشح ر�شالة اأبي 

زيد الق������ريواين، والوظيف������ة الزروقية. تويف 

)21(
�شنة 896 ه�.

�شويل ال�شاعر ابن     - واأخذ عنه العامل الأ

عب������د الرحمن احلو�شي، وقد اأعجب ال�شيخ 

ال�شنو�شي بنظم������ه يف العقائد حتى �رشحه. 

أي�ش������ا منظومة حممد بن  و�������رشح ال�شنو�شي ا

عب������د الرحمن احلو�شي املعروفة ب� )وا�شطة 

ال�شل������وك(، وه������ي يف التوحي������د. واحلو�شي 

ق�شم عمله اإىل ف�ش������ول، فكان هناك ف�شل 

يف حكم العقل، واآخر يف ال�شفات، وثالث يف 

ما يجوز من اأفعال اهلل تعاىل، ورابع يف بعث 

الر�شل، وهك������ذا. وللحو�شي اأي�شا كتاب يف 

الت�شوف �شماه ) الو�شائل العظمى للمق�شد 

�شمى (.  الأ
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مام ال�شنو�شي حممد     - ومن تالمذة الإ

ن�شاري،  ابن اأحمد، املع������روف بابن �شعد الأ

ندل�شي اأ�شال التلم�ش������اين دارا. اأخذ عن  الأ

علم������اء تلم�شان؛ كاحلاف������ظ التن�شي وحممد 

مام ال�شنو�شي، ثم ارحتل اإىل  ابن العبا�س والإ

امل�رشق وتويف مب�رش �شنة 901 ه�. وكان ابن 

�شعد من العلم������اء والفقهاء املخل�شني، وهو 

ولياء من  �شاح������ب »النجم الثاقب فيم������ا لالأ

املفاخ������ر واملناقب«. ويبدو اأن ابن �شعد كان 

من اأهل ال�رشيعة واحلقيق������ة، ومتاأثرا بتيار 

الع�������رش اجل������ارف نحو الت�ش������وف والزهد، 

والعتق������اد يف امل�شيخ������ة. وق������د ا�شتفاد ابن 

مرمي من كتاب »رو�شة الن�رشين«، الذي يوؤرخ 

أولياء  ولياء يف كتابه »الب�شتان يف ا للعلماء والأ

.
)22(

وعلماء تلم�شان«.

آخ������ر يف الرتاجم وهو   وين�ش������ب له كتاب ا

ربعة املتاأخرين«،  »رو�شة الن�رشين يف مناقب الأ

الذي اخت�رش في������ه »النجم الثاقب«، وترجم 

فيه ملحم������د الهواري، واإبراهيم التازي، فقد 

تو�شع يف �شريتهما، وتو�شط يف �شرية احل�شن 

أبركان، واأحمد الغماري. ثم اإن هذه الرتاجم  ا

تتخلله������ا ا�شتطرادات كث������رية، ويف تو�شع يف 

الكرام������ات و�شري اأهل البي������ت و�رشفهم. ويف 

املو�شوع������ات الدينية والجتماعية املختلفة، 

آيات واآحاديث كثرية. اتبع ابن  التي تتخللها ا

�شعد الت�شل�شل التاريخ������ي للذين ترجم لهم 

أ بال�شيخ الهواري،  ح�شب تاريخ وفاتهم؛ فبدا

أبركان، وثلثهما بال�شيخ اإبراهيم  وثناه بال�شيخ ا

)23(
التازي، وختم بال�شيخ اأحمد الغماري.

  - وتتلم������ذ واأخذ ع������ن ال�شنو�شي اأحمد 

ابن احلاج البيدري، املتفقه ال�شاعر امل�شهور، 

ال������ذي نظم عقائد ال�شيخ يف ق�شائد رائقة. 

اأ�شله من تلم�شان، واأخذ اأي�شا عن ابن زكري 

واحلاف������ظ التن�شي، وم������ن يف طبقتهم حتى 

�شار عالمة بال مدافع. له م�شاركة يف عدة 

فنون من نح������و وبالغة ولغة، وفقه ومنطق. 

وكان معا�������رشا لب������ن غازي وكان������ت بينهما 

مكاتبة. وكانت وفاته ح������وايل عام 930 ه�. 

قد خلف ابن احلاج تاآليف وم�شائل وتعاليق 

يف فن������ون وكالم حمقق عل������ى الر�شالة، ومن 

م�شنفاته »�������رشح ال�شينية لبن بادي�س«، كما 

)24(
له �رشح الربدة للب�شريي.

- وتتلمذ على ال�شي������خ ال�شنو�شي حممد 

أبا عبد  ابن حممد بن العبا�������س: كان يدعى ا

اهلل ن�ش������اأ بتلم�شان، واأخذ عن علمائها ولزم 

منهم باخل�شو�������س ال�شنو�شي، والكفيف  بن 

مرزوق، وابن زكري واحلاف������ظ التن�شي. ثم 

رحل اإىل فا�������س واأخذ عن ابن غازي وغريه، 

وع������اد اإىل تلم�ش������ان وكان عل������ى قيد احلياة 

ع������ام  920 ه�. كان لبن العبا�س م�شاركة يف 
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أك������رث العلوم، وخ�شو�ش������ا يف النحو والفقه،  ا

ل������ه جمامي������ع وفوائ������د ومروي������ات واأبحاث، 

كم������ا له �������رشح امل�شائل امل�ش������كالت يف مورد 

)25(
الظماآن.

-  ومم������ن تتلمذ عل������ى ال�شيخ ال�شنو�شي 

حمم������د بن حمم������د ب������ن م������رزوق، املعروف 

بالكفيف. ولد بتلم�ش������ان عام 824 ه�، وهو 

ولد بن مرزوق احلفيد. در�س على ال�شنو�شي 

أب������ي الف�شل ولد ال�شيخ  وقا�ش������م العقباين، وا

عب������د الرحمن الثعاليب������ي وغريهم، وارحتل 

�شالم  اإىل ال�������رشق فاأج������ازه مب�رش �شي������خ الإ

ابن حج������ر الع�شقالين. ودخ������ل مكة فاأخذ 

�ش������ول والعربية واملنطق، ثم  عنه الفقه والأ

رج������ع اإىل تلم�شان فاأخذ عن������ه جماعة؛ من 

جملته������م ابن اأخته اخلطيب بن مرزوق وابن 

العبا�س. وكانت وفاته عام 901 ه�، قيل عن 

عالم  ابن مرزوق الكفيف اإن������ه كان »علم الأ

)26(
وحجته«.

- ومن اأخذ وتتلمذ على ال�شيخ ال�شنو�شي 

أبو عبد اهلل حممد  حممد بن اأبي مدين: هو ا

ابن اأبي مدي������ن التلم�شاين من�شاأ ودارا. حاز 

ق�شب ال�شبق يف املعقول واملنقول، خ�شو�شا 

يف عل������م الكالم، وكان على قيد احلياة قرب 

ع������ام 920 ه�. كان اب������ن اأبي مدين علما من 

�شالم، فهو حميي ما در�س من علوم  اأعالم الإ

ال�رشيعة، ول������ول هو لتال�شى علم الكالم، بل 

)27(
علم املعقول من املغرب كله.

وممن اأخذ ع������ن ال�شيخ حممد ال�شنو�شي 

حممد بن يحي املغ������راوي املن�شاأ والدار، من 

أمغ������ار من ذري������ة �شبيمان بن  اأولد يعق������وب ا

مام ال�شنو�شي  عبد اهلل الكامل. تفقه على الإ

وغريه من علماء تلم�ش������ان، وذكره ابن مرمي 

يف »الب�شتان«، وه������و الفقيه العرف النا�شك 

املحق������ق املت�ش������وف؛ ذو الكرام������ات العالية 

خ������الق املر�شية. اأما عل������وم الظاهر فله  والأ

فيها اأوفر ن�شيب، جمع من ف�شولها واأ�شولها 

أنه ل  ال�شه������م، ل يتح������دث يف عل������م اإل ظن ا

يح�ش������ن غريه. اأخذ العل������م بتلم�شان وح�شل 

التوحيد والفقه على ال�شيخ حممد ال�شنو�شي، 

�ش������ول واملنطق واحل�ش������اب والفرائ�س،  والأ

وفرع يف املعقول واملنق������ول. �شارك غريه يف 

العلوم الظاهرة، وانفرد بالعلوم الباطنية، بل 

زاد عل������ى الفقهاء بحل امل�شكالت ل�شيما يف 

التوحيد والتف�شري واحلديث. وله �رشح على 

اأرجوزة اأبي زيد عبد الرحمن الرق�شي، وهو 

الذي اأو�شل التوحيد لبني را�شد.)28(

مام حممد ال�شنو�شي املتكلم  اإن ع�رش الإ

ال�شويف املنطقي بالق������رن التا�شع الهجري، 

أع������الم الفقه  ق������د حفل بطائف������ة كبرية من ا

دب؛ يف تلم�ش������ان وبجاي������ة  والت�ش������وف والأ
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وق�شنطين������ة، وبونة واجلزائ������ر وغريها من 

و�ش������ط. فنبغ يف تلم�شان  حوا�رش املغرب الأ

العالم������ة ب������ن م������رزوق و�شاح������ب التاآليف 

مام قا�شم بن �شعيد العقباين،  املتع������ددة. والإ

مام  م������ام الفا�شل ال�شهري بابن زاغو، والإ والإ

دي������ب التن�ش������ي، والعامل  احلافظ امل������وؤرخ الأ

م������ام العالمة حممد بن  احلافظ زكري، والإ

عبد الكرمي املغيل������ي، والعامل ال�شويف الكبري 

أبركان،  �شيخ ال�شنو�ش������ي احل�شن بن خملوف ا

والعامل الريا�شي احلباك. 

ونب������غ يف وهران ال�شي������خ ال�شويف الكبري 

حمم������د اله������واري، وال�شويف الكب������ري تلميذ 

ال�شنو�ش������ي اإبراهيم الت������ازي. ونبغ يف بجاية 

أبو الف�شل  عالم منهم: ا جماعة كبرية من الأ

مام حممد ب������ن اأبي  حمم������د امل�ش������دايل، والإ

القا�شم امل�شدايل، وال�شيخ �شليمان احل�شناوي 

أبو مهدي عي�شى الغربيني  مام ا البجائي، والإ

مام اأحمد بن  قا�شي اجلماعة بتون�������س، والإ

ديب  حممد الغربيني. ونب������غ يف ق�شنطينة الأ

ال�شاع������ر �شهاب الدين اأحم������د الق�شنطيني، 

ب������ن مب������ارك الق�شنطيني،  م������ام حممد  والإ

دي������ب ال�شاعر اأحمد اخلل������وف �شاحب  والأ

املدائ������ح النبوي������ة. ونبغ يف مدين������ة اجلزائر 

ديب  العالمة عب������د الرحمن الثعالب������ي، والأ

الكات������ب ال�شاع������ر حمم������د بن عب������د احلليم 

ديب املتكل������م ال�شاعر اأحمد  التجيب������ي، والأ

ابن عبد اهلل اجلزائ������ري، �شاحب املنظومة 

»الالمية / اجلزائري������ة«، التي قام ب�رشحها 

مام ال�شنو�شي، �شم������اه »املنهج ال�شديد يف  الإ

�رشح كفاية املريد«. 

واإذا م������ا قمنا باإح�ش������اء العلوم والفنون 

أو  الت������ي در�شه������ا ال�شنو�شي عل������ى �شيوخه، ا

أو التي األف  در�شه������ا ه������و نف�شه فيما بع������د، ا

عالم الذين تلقوا عليه  أو التالميذ الأ فيها، ا

العلم واأخذوا عن������ه. تو�شلنا اإىل اأن العالمة 

مام ال�شنو�شي، ا�شتط������اع اأن ي�شتوعب كل  الإ

علوم وفنون ع�������رشه رواية ودراي������ة، وبحثا 

وحتقيقا وتاأليفا.

كم������ا تقودنا اإىل علم������ه الوا�شع و�شهرته، 

أبداها يف  وتدلن������ا على �شعة اطالعه الت������ي ا

فتاويه ويف عقائده الثالث، ويف تف�شريه ويف 

الفقه واحلديث. كما ت�شتوقف النظر جهوده 

يف علم التوحيد وال������كالم، وكذا يف ت�شوفه 

أي�ش������ا من خالل م�شائخه  وكتبه ور�شائله. وا

أبركان،  ع������الم ال�شوفية من مثل: احل�شن ا الأ

والتازي، والغماري. وتالميذه من مثل: اأحمد 

زروق حامل لواء الزروقية وال�شاذلية. 

ق������د  ومرتجم������وه،  معا�������رشوه  كان  واإذا 

و�شف������وه بحفظ احلدي������ث وروايته والتاأليف 

فيه، واأخ������ربوا كذلك عن تبح������ره يف الفقه 
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والتف�شري واملنط������ق وتاآليفه و�رشوحه. فاإنهم 

حر�ش������وا كل احلر�������س على اإظه������ار اإمامته 

وعلمه يف العقائد والتوحيد، وكذا تاألقه يف 

ألقاب،  علم الت�شوف، فاأطلقت عليه نعوت وا

من مثل: اإمام املوحدين، واملجددين، وعمدة 

املحققني، وغريها. 

وهكذا يظهر بو�ش������وح اأن معا�رشيه، قد 

لحظوا اإىل جانب اإملامه الوا�شع بعلوم ع�رشه، 

التي كانت متداولة يف زمانه يف معاهد العامل 

�شالم������ي، نبوغه وب������روزه يف علم الكالم  الإ

وىل، ويف الت�ش������وف يف املرتبة  بالدرج������ة الأ

الثاني������ة، فهو غزايل ع�������رشه وم�رشه، الذي 

جمع بني علم الكالم والت�شوف. ومما ل�شك 

فيه اأن ال�شنو�شي ق������د احتل منزلة مرموقة 

بني معا�رشي������ه، مع اأن اأكرثهم قد بلغ مرتبة 

عليا يف العلم والتعليم، ويف الفتوى والتوحيد 

والت�ش������وف. وكان له قدم را�شخة يف التاأثري 

جيال الالحقة. وقد ا�شتطاع بالفعل  على الأ

�شالمي، عرفت  اأن يوؤ�ش�س مدر�شة بالغرب الإ

�شعرية. يظهر ذلك  ب� »املدر�شة ال�شنو�شية« الأ

من خالل فتاويه التي �ش������ارك بها احلافظ 

التن�شي واملغيلي يف ق�شايا الع�رش، وكذا من 

قوال التي اأورده������ا له الون�رشي�شي  خالل الأ

يف »معياره«. 

واإذا رجعنا اإىل كتب الرتاجم التي تناولت 

�شادة والتنويه، فاإننا  ال�شنو�شي بالتعريف والإ

أو العارف  جندها تنعته باحلج������ة واملحقق، ا

والنحرير، اأو املوحد واحلرب، والبحر الفهامة 

العالمة وهكذا. وهذا يدل على تاأثري اأعمال 

وموؤلفات ال�شي������خ ال�شنو�شي؛ يف ع�رشه ويف 

الع�شور املتتالية ويف نفو�س النا�س واإىل يوم 

النا�������س. لقد و�شف اأحم������د بابا التنبكي يف 

كتابه )املنهاج(، وهو اأحد املعجبني بال�شنو�شي 

أم الرباهني«، اأن ال�شنو�شي قد امتاز  و�شارح »ا

يف ع�رشه بامل�شاركة يف جل العلوم والفنون، 

وخ�س عن غ������ريه بح�شن العقيدة وال�شالح. 

ق������ال اأحمد باب������ا: ».. لقد ذك������ر عن ال�شيخ 

أنه �شئل حني خرج  ندل�شي، ا اأحمد بن داود الأ

م������ن تلم�شان عن علمائها، فق������ال: العلم مع 

التن�شي، وال�شالح م������ع ال�شنو�شي، والرئا�شة 

)29(
مع ابن زكري«.

�شالمي   ال�شنو�شي.. �شهرته يف العامل الإ

وهكذا كانت موؤلف������ات حممد بن يو�شف 

يف العقائ������د ه������ي امل�شدر املحل������ي لدرا�شة 

عل������م الكالم، وقد ا�شطبغ������ت هذه املوؤلفات 

�شعري������ة ال�شوفي������ة. ورغم اأن  بال�شبغ������ة الأ

ال�شنو�ش������ي كان يجم������ع بني علم������ي الظاهر 

والباط������ن، ف������اإن �شارحيه وحمبي������ه ودار�شي 

موؤلفات������ه ق������د مالوا تبعا ل������روح الع�رش، اإىل 

علوم الباطن. وقد اأ�شبح كل من خالف هذا 
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ميان  التي������ار يتهم بالتج�شي������م والعتزال والإ

بظواه������ر الن�شو�س. ومن ثم قد يحكم عليه 

أو الزندقة.  بالكفر ا

�شيط������رت موؤلف������ات حمم������د ال�شنو�ش������ي 

يف التوحي������د وعل������م ال������كالم �شيط������رة تامة 

عل������ى الدار�ش������ني. ومل يك������ن ذل������ك مق�شورا 

و�ش������ط / اجلزائر وحدها،  على املغ������رب الأ

قط������ار العربية  ب������ل جتاوزه������ا اإىل معظم الأ

�شالمي������ة. حتى اأ�شبح������ت ت�شكل ظاهرة  والإ

�شالمي قد  يف ح������د ذاته������ا، وكاأن الفك������ر الإ

توق������ف عندها فلم يربحه������ا، و�شكلت قطب 

الرحى وامل�شار وامل������دار يف م�شائل التوحيد 

وعل������م الكالم. كم������ا اأن منظومة اأحمد عبد 

اهلل اجلزائ������ري، املعروفة با�ش������م )املنظومة 

اجلزائري������ة(، ورغ������م �شهولته������ا وقربها من 

عقول الدار�شني، فاإن �رشح ال�شنو�شي عليها، 

هو ال������ذي حببها للعلماء والطالب على حد 

�شواء. وقد اأخذ هذا ال�رشح »املنهج ال�شديد 

يف �رشح كفاية املريد« �شهرة وا�شعة، لي�س يف 

و�ش������ط / اجلزائر فح�شب، بل يف  املغرب الأ

�شالمي اأي�شا، اإذ ل تكاد تخلو مكتبة  العامل الإ

)30(
قدمية منها.

وميك������ن القول بدون مبالغ������ة، اإن درا�شة 

كرث من  �شالمي������ة لأ التوحي������د يف املعاهد الإ

أربعة قرون، كانت تقوم على اإنتاج ال�شنو�شي.  ا

�شالم������ي بالعقائد  لق������د ات�ش������ل ال�������رشق الإ

ال�شنو�شية مع املق������ري �شاحب نفح الطيب، 

مام ال�شنو�شي  فقد حمل معه م�شنف������ات الإ

يف التوحي������د اإىل ال�رشق، وب������رع يف تدري�شها 

هل م�رش، حتى قيل »اإن العقائد  وتلقينه������ا لأ

ف������ن اأهل املغرب«، وطلب من������ه اأن ي�شوغها 

أم الرباهني  يف منظومة. وعن طريق حم�شي ا

يحي ال�شاوي و�شل������ت ال�شنو�شية اإىل م�رش، 

)31(
وتفرغ لدر�شها و�رشحها.

اإن اإميان ال�شنو�شي بامل�شوؤولية التاريخية 

ودوره يف حف������ظ العقي������دة والدف������اع عنها، 

و�شدق������ه وحرارة لهجت������ه، كل ذلك حفظته 

جيال التي جاءت من بعده. اإذ وجدت  ل������ه الأ

يف موؤلفات������ه خ������ري زاد يف التلق������ي، واأف�شل 

دلي������ل يف التح�شيل؛ فانكب������ت عليها قراءة 

ودرا�شة وا�شتظه������ارا و�رشوحا، وتلقفتها دور 

�شالمي  العل������م ومعاه������ده يف �رشق الع������امل الإ

وغربه. ومل تكن كتب ال�شنو�شي جمال اهتمام 

الدار�ش������ني يف دور العل������م امل�شهورة فح�شب، 

بل كان العلماء الدعاة يوغلون يف ال�شحراء 

أم الرباهني« يرون يف  فريقي������ة، باإميانهم »ا الإ

نها حتفظ  تعليمها للم�شلمني قربى اإىل اهلل، لأ

أو نق�س. وكان  العقيدة من اأن يدركها �شوب ا

نظ������ام ال�شهادات معروف������ا يف ال�شودان على 

أن�س من  �شتاذ كلما ا �شقيني. اإذ كان الأ عهد الأ



العالمة ابن يو�صف ال�صنو�صي التلم�صاين

العــــــدد 545 �شــــــباط   �42009

اأحد طلبته متكن������ا كافيا يف مادة من املواد، 

التي در�شها الطالب على يده. اأعطاه اإجازة 

بخط يده، بعد اأن يالزمة �شنوات من الطلب 

والدر�س. فيختم عليه مثال �شغرى ال�شنو�شي 

جازة يف عقائد  والكربى ب�رشحها، فيمنحه الإ

)32(
ال�شنو�شي.

ولن�������رشب مثال على ذلك ومدى اهتمام 

العلم������اء مبوؤلفات ال�شنو�ش������ي، فهذا ال�شيخ 

حممد امل�������رشي دار بربر، ال������ذي ذهب اإىل 

ال�ش������ودان وانت�رش علمه هناك، وكان من اأهم 

الكتب التي �شاحبته يف تلك الرحلة العلمية 

أم الرباهني«. وهناك عامل اآخر �شبقه  ال�شاقة »ا

هو ال�شيخ حممد عدلن ال�شائقي، حج وحمل 

معه اإىل وطنه ال�شودان كتب ال�شنو�شي. 

وبل������غ من اهتم������ام اأحد العلم������اء هناك 

م  أنه مل يكت������ف ب�رشح واحد لأ ب������اأم الرباهني، ا

أربعة �رشوح. اأما يف  الرباه������ني، بل كتب فيها ا

اجلزائر فق������د كان للزوايا اليد البي�شاء يف 

أولتها عنايتها،  حفظ كتب ال�شنو�شي فق������د ا

وراأت فيها املالذ بعد حتفيظ القراآن الكرمي 

)33(
�شالمية. حلفظ العقيدة الإ

أم الرباهني«  كان بع�س املحققني يقروؤون »ا

للنا�س يف جمل�س واحد كل جمعة، ويحكمون 

ب�رشورته������ا للمبتدئ. ومل تزل ه������ذه النادرة 

لأ  والفريدة التي جاد بها الزمان، ت�شع وتتالأ

كرث من خم�شة قرون، وتزداد �شهرة ورواجا.  لأ

أ�شا�س التعليم بوجه خا�س يف  وظل������ت ت�شكل ا

علم التوحيد، لي�س يف اجلزائر فقط، ولكن 

�شالمية، ومل يربح طلبة  يف معظ������م البلدان الإ

العل������م عاكفني على حفظه������ا وا�شتظهارها، 

ودرا�شته������ا يف البيوت وامل�شاجد ودور العلم. 

أم الرباهني« عدة  وطبعت العقيدة ال�شغرى »ا

طبعات يف عدة عوا�شم، بعد اأن ا�شتن�شختها 

أم الرباهني«  ن. وا�شتهرت ب� »ا جيال اإىل الآ الأ

نها كما ي������رى بع�س الباحثني: جامعة لكل  لأ

الرباه������ني امل�شتتة التي نرثه������ا ال�شنو�شي يف 

أو  نها زبدة ركائز علم الكالم، ا م�شنفاته، ولأ

�شاعرة  لب احلجج التي و�شعها املتكلمون الأ

)34(
أ التوحيد يف الن�شج. منذ اأن بدا

وانت�������رشت العقي������دة ال�شنو�شية حتى يف 

جنبي������ة، وخا�ش������ة يف الق������رن  و�ش������اط الأ الأ

التا�ش������ع ع�������رش املي������الدي. فقد نقله������ا اإىل 

�شتاذ وولف، ون�رشها باليبزيك.  ملاني������ة الأ الأ

�شتاذ دوني�س لو�شياين ترجمتها اإىل  وتوىل الأ

اللغة الفرن�شي������ة مع تعليقات هامة، ون�رشها 

باجلزائ������ر. وامل�شت�������رشق الفرن�شي لو�شياين، 

دارة الفرن�شية يف حكومة  هو الذي ت������وىل الإ

أثناء العهد ال�شتعماري. وكان من  اجلزائر، ا

خرباء ال�شتعمار البارزين، ومن امل�شت�رشقني 

أتقن������وا العربي������ة والرببرية  امله������رة، الذي������ن ا
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وترجموا منه������ا اإىل الفرن�شي������ة، بال�شتعانة 

رمبا بعلم������اء اجلزائر. فق������د ترجم عقائد 

ال�شنو�ش������ي يف عل������م ال������كالم، وترجم كتاب 

»احلو�������س« عن الرببرية، وهو يف الفقه على 

غ������رار ر�شالة ابن اأبي زيد القريواين، وترجم 

خ�رشي. وقد  ال�شل������م املرونق يف املنط������ق لالأ

ن�رش بع�س هذه الرتجمات يف اأعداد »املجلة 

.
)35(

فريقية«. الإ

فهر�ش : 

امل�صادر واملراجع كما وردت يف البحث

)1( -  ابن فرحون: الديباج املذهب يف معرفة علماء املذهب، مطبعة ال�صعادة م�رش - �132 ه� 

)2( - اأبو عبد اهلل حممد ال�صنو�صي: املنهج ال�صديد يف �رشح كفاية املريد، حتقيق م�صطفى مرزوقي.   

ول، املوؤ�ص�صة الوطنية  )3( - اأب���و القا�ص���م حممد احلفن���اوي: تعريف اخللف برج���ال ال�صلف، اجل���زء الأ

للفنون املطبعية، اجلزائر –1��1.

�صالمي، بريوت  ول، والثاين، دار الغرب الإ  )4( - اأب���و القا�ص���م �صعد اهلل: تاريخ اجلزائر الثقايف، اجلزء الأ

 .1��� –
�صالمي، بريوت   )�( - اأب���و القا�ص���م �صع���د اهلل: اأبح���اث يف تاري���خ اجلزائ���ر، اجلزء الراب���ع، دار الغ���رب الإ

 .1��� –
)�( - اأحمد زروق: الكنا�صة، تقدمي وحتقيق علي فهمي خ�صيم، املن�صاأة ال�صعبية للن�رش، م�رشاتة، ليبيا 

 .1��0 –
بي زيد القريواين، دار الفكر، بريوت – 1��2.  )�( - اأحمد زروق: �رشح على منت الر�صالة لأ

وقاف،  )�( - اأحم���د ال���زروق: ع���دة املريد ال�ص���ادق، حتقيق ودرا�ص���ة اإدري�ض ع���زوزي، من�ص���ورات وزارة الأ

اململكة املغربية، مطبعة ف�صالة املحمدية –  ���1.

)�( اأحمد بابا التنبكتي: نيل البتهاج بتطريز الديباج، مطبعة ال�صعادة، م�رش – �132 ه�.

دار�صة، ال�رشكة الوطنية للن�رش والتوزيع، اجلزائر. )10( - اإ�صماعيل العربي: دولة الأ

دب، مطبعة بن خل���دون، تلم�صان،    )11( - بلها�صم���ي ب���ن ب���كار: جمم���وع الن�صب واحل�ص���ب ال����رشف والأ

اجلزائر – 1��1.

مام ابن يو�ص���ف ال�صنو�صي وعل���م التوحيد، املوؤ�ص�ص���ة الوطنية   )12( - جم���ال الدي���ن بوقل���ي ح�ص���ن: الإ

للكتاب، اجلزائر ���1.  

 )13( - احلاج حممد بن رم�صان �صاو�ض: باقة ال�صو�صان يف التعريف بحا�رشة تلم�صان، ديوان املطبوعات 

اجلامعية، اجلزائر – ���1.
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ول، دار العلم  ع���الم، معج���م يف م�صاه���ري الرجال والن�ص���اء، اجل���زء الأ )14( - خ���ري الدي���ن  الزركل���ي: الأ

للماليني، بريوت – 1��0.

�صالمية، جملة  )�1( - عب���د احلمي���د حاجيات: م�صاهمة املغرب العربي يف ازدهار احل�ص���ارة العربية الإ

�صالة اجلزائر، العدد �1، مايو، يونيو – 1��4.  الأ

�صقيني، ال�رشكة الوطنية للن�رش والتوزيع اجلزائر  )�1( - عب���د الق���ادر زبادية: مملكة �صنغاي يف عهد الأ

– 1��1)�( - عمر ر�صا كحالة: معجم املوؤلفني، مطبعة الرتقي دم�صق -1��1.
)�1( - األف���رد ب���ل: بن���ي �صنو����ض وم�صاجده���ا، ترجمة حمم���د حم���داوي، دار الغرب وه���ران، اجلزائر – 

 .2001

 )�1( - حممد ال�صنو�صي: �رشح العقيدة الو�صطى، دار التقدم، تون�ض. 

ربعة املتاأخرين، مراجعة  �صياخ الأ ن�صاري: رو�صة الن�رشين يف التعريف بالأ  )�1( - حمم���د اب���ن �صعد الأ

وحتقي���ق يح���ي بوعزيز، املكتبة احلديثة للفنون املطبعية، اجلزائر – 2004)�( - حممد ابن �صعد 

ربعة املتاأخرين، مراجعة وحتقيق يحي بوعزيز،  �صياخ الأ ن�صاري: رو�صة الن�رشين يف التعريف بالأ الأ

املكتبة احلديثة للفنون املطبعية، اجلزائر – 2004.

رواح يف اأ�صول الفالح، حتقيق راب���ح بونار، ال�رشكة  )20(- حمم���د ب���ن عبد الك���رمي املغيلي: م�صب���اح الأ

الوطنية للن�رش والتوزيع، اجلزائر – ���1.

ولي���اء والعلماء بتلم�صان، دي���وان املطبوعات   )21( - حمم���د ب���ن حممد ب���ن مرمي: الب�صت���ان يف ذكر الأ

اجلامعية، اجلزائر – ���1. 

ول، املكتبة ال�صلفية، القاهرة  )22( - حمم���د خمل���وف: �صجرة النور الزكية يف طبفات املالكية، اجلزء الأ

 .134� –
ب���ي عبد اهلل  )23( - م�صطف���ى حمم���د الغم���اري: مقدم���ة حتقي���ق ����رشح اأم الرباه���ني يف علم الكالم، لأ

ال�صنو�صي، املوؤ�ص�صة الوطنية للكتاب، اجلزائر – 2002.

الهوام�ض:

دار�ص���ة، اإ�صماعي���ل العرب���ي،  ال�رشكة الوطنية للن����رش والتوزيع، اجلزائ���ر – 1��1، �ض: ��.  دول���ة الأ  -1

دب، بلها�صمي بن بكار، مطبع���ة بن خلدون، تلم�صان،  وانظ���ر: جمم���وع الن�صب واحل�صب ال����رشف والأ

اجلزائر – 1��1، �ض: ��2 

بن���ي �صنو����ض وم�صاجدها، - األفرد ب���ل، ترجمة حممد حمداوي، دار الغرب وهران، اجلزائر – 2001،   -2

�ض: �11. 

ولياء والعلماء بتلم�صان، حممد بن حممد بن مرمي، ديوان املطبوعات اجلامعية،  الب�صتان يف ذكر الأ  -3

اجلزائر – ���1، �ض: 244، �24 
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ن�ص���اري، مراجعة  ربعة املتاأخرين، حمم���د ابن �صعد الأ �صي���اخ الأ رو�ص���ة الن�رشي���ن يف التعري���ف بالأ  -4

وحتقيق يحي بوعزيز، املكتبة احلديثة للفنون املطبعية، اجلزائر – 2004، �ض: �12.

ول، املكتب���ة ال�صلفية، القاهرة  �صج���رة الن���ور الزكي���ة يف طبقات املالكية، حممد خمل���وف ، اجلزء الأ  -�

ولياء والعلماء بتلم�صان، حممد بن حممد بن مرمي،  – �134، �ض: 2�2.  وانظر: الب�صتان يف ذكر الأ
�ض: �4 

الديباج املذهب يف معرفة علماء املذهب، ابن فرحون، مطبعة ال�صعادة م�رش - �132 ه�، �ض: ��1  -�

معجم املوؤلفني، عمر ر�صا كحالة، مطبعة الرتقي دم�صق -1��1، �ض: ��2.  -�

ولياء والعلماء بتلم�صان، حممد بن حممد بن مرمي ، �ض: 23، 24. الب�صتان يف ذكر الأ  -�

ن�صاري، �ض: 143.  ربعة املتاأخرين، حممد ابن �صعد الأ �صياخ الأ رو�صة الن�رشين يف التعريف بالأ  -�

ن�صاري، �ض: 1�4.  ربعة املتاأخرين، حممد ابن �صعد الأ �صياخ الأ 10- رو�صة الن�رشين يف التعريف بالأ

ول، املوؤ�ص�صة الوطنية للفنون  11- تعريف اخللف برجال ال�صلف، اأبو القا�صم حممد احلفناوي، اجلزء الأ

املطبعية، اجلزائر – 1��1، �ض: �3. 

ول، �ض: ��.  12- تعريف اخللف برجال ال�صلف، اأبو القا�صم حممد احلفناوي، اجلزء الأ

13- �رشح العقيدة الو�صطى، حممد ال�صنو�صي، دار التقدم، تون�ض، �ض: �12. 

ولياء والعلماء بتلم�صان، حممد بن حممد بن مرمي، �ض: 240. 14- الب�صتان يف ذكر الأ

رواح يف اأ�ص���ول الف���الح، حمم���د ب���ن عبد الك���رمي املغيلي، حتقي���ق رابح بون���ار، ال�رشكة  �1- م�صب���اح الأ

الوطنية للن�رش والتوزيع، اجلزائر – ���1، �ض: �2. 

�1- تعريف اخللف برجال ال�صلف، اأبو القا�صم حممد احلفناوي ، �ض: �20. 

ولياء والعلماء بتلم�صان، حممد بن حممد بن مرمي،  �ض: �. �1- الب�صتان يف ذكر الأ

�صالمي���ة، عبد احلمي���د حاجيات، جملة  �1- م�صاهم���ة املغ���رب العرب���ي يف ازده���ار احل�ص���ارة العربية الإ

�صالة اجلزائر، العدد �1، مايو، يونيو - 1��4، �ض: ��.  الأ

�صالمي، بريوت – ���1،  ول، دار الغ���رب الإ �1- تاري���خ اجلزائ���ر الثق���ايف، اأبو القا�صم �صعد اهلل ، اجلزء الأ

�ض: ��.

20- تاريخ اجلزائر الثقايف، اأبو القا�صم �صعد اهلل، اجلزء الثاين،  �ض: ��3. 

ول، خري الدي���ن  الزركلي، �ض: �1. واأنظر:  ع���الم، معج���م يف م�صاه���ري الرجال والن�صاء، اجلزء الأ 21- الأ

الكنا�ص���ة، اأحم���د زروق، تق���دمي وحتقيق علي فهمي خ�صيم، املن�صاأة ال�صعبي���ة للن�رش، م�رشاتة، ليبيا 

بي زيد القريواين، اأحم���د زروق، دار الفكر،  – 1��0، ����ض: �، �.  واأنظ���ر: ����رشح على منت الر�صال���ة لأ
ب���ريوت – 1��2، ����ض: 4، �. وانظ���ر ع���دة املري���د ال�ص���ادق، اأحمد ال���زروق ، حتقيق اإدري����ض عزوزي،   

ف�صالة املحمدية – ���1، �ض: 3�0.  
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22- تعريف اخللف برجال ال�صلف، اأبو القا�صم حممد احلفناوي،   �ض: 1�4.

ن�صاري التلم�صاين ،  ربعة املتاأخرين، حمم���د ابن �صعد الأ �صياخ الأ 23- رو�ص���ة الن�رشي���ن يف التعريف بالأ

�ض: 13.  

24- باق���ة ال�صو�ص���ان يف التعريف بحا�رشة تلم�ص���ان، احلاج حممد بن رم�صان �صاو����ض، ديوان املطبوعات 

اجلامعية، اجلزائر – ���1، �ض: 44. 

�2- تعريف اخللف برجال ال�صلف، اأبو القا�صم احلفناوي ، �ض: �34.

ولياء والعلماء بتلم�صان، حممد بن حممد بن مرمي ، �ض:  �2، �3. �2- الب�صتان يف ذكر الأ

�2- باقة ال�صو�صان يف التعريف بحا�رشة تلم�صان، احلاج حممد بن رم�صان �صاو�ض ، �ض: 443. 

دب، بلها�صمي بن بكار، املطبعة اخللدونية،   �ض: 3�1. �2- جمموع الن�صب واحل�صب ال�رشف والأ

�2- نيل البتهاج، بتطريز الديباج، اأحمد بابا التنبكتي ، مطبعة ال�صعادة، م�رش – �132، �ض: 3�3.

30- املنهج ال�صديد يف �رشح كفاية املريد، اأبو عبد اهلل حممد ال�صنو�صي، حتقيق م�صطفى مرزوقي، �ض: 

 .12 ،10

31- تعريف اخللف برجال ال�صلف، اأبو القا�صم حممد احلفناوي ، �ض: ��1.  

�صقيني، عبد القادر زبادي���ة ، ال�رشكة الوطنية للن����رش والتوزيع اجلزائر  32- مملك���ة �صنغ���اي يف عه���د الأ

– 1��1، �ض: �14.
بي عبد اهلل ال�صنو�صي، م�صطفى حممد الغماري،  33- مقدمة حتقيق �رشح اأم الرباهني يف علم الكالم،   لأ

املوؤ�ص�صة الوطنية للكتاب، اجلزائر – 2002، �ض: 11.

م���ام اب���ن يو�صف ال�صنو�صي وعلم التوحيد، جمال الدين بوقلي ح�صن ، املوؤ�ص�صة الوطنية للكتاب،  34- الإ

اجلزائر – ���1، �ض: �2. 

�صالمي، بريوت – ���1،  �3- اأبحاث يف تاريخ اجلزائر، اأبو القا�صم �صعد اهلل، اجلزء الرابع، دار الغرب الإ

�ض: �20.
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ه������ذا ال�شوؤال، يبدو يل، مبقدار ما هو خا�������س، مبقدار ما يخلو من جواب 

أن تواج������د الب�رش ومن يفكر، كان عليهم  و�ش������ع مثل هذا ال�شوؤال.  حمدد.من������ذ ا

أو متاأخراً مق������در عليهم املوت. وكل واحد  واجلمي������ع عرفوا �رشيعاً: باأنه باكراً ا

موات. وكل واحد قد عرف اأن  أنه قد �شاهد حيوانات اأو ب�رشاً من الأ منهم لبد ا

احلي������اة هي حالة عابرة. وكل واح������د قد رغب يف معرفة مّما هو الكون. واملوؤمل 

أنه مل يكن من امل�شتحيل حتديد ماهية احلياة اإنها  ب�ش������دة واخلا�س يف ال�شعوبة ا

ماهــــي احليـــــــــاة؟

طبيب ومرتجم �سوري

العمل الفني: الفنان دلدار فلمز

❁

ò

❁
د. كامل دروي�ش
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تقريباً مثل الزم������ن.. وكل واحد لديه الفكرة 

البديهية عن ماهية الزمن لكن حينما يتوجب 

اإجراء حتديده: يندر التو�شل اإليه..

حينم������ا يتكل������م النا�������س ع������ن احلياة يف 

عالقته������ا مع املوت، يكون الن������ادر منهم من 

�شياء غري احلية،  يتكلم عن عالقتها م������ع الأ

مثاًل: مع اجلبال، ال�شخور، الرمال، املياه..

اإل������خ بالنتيجة يف العل������م: الف�شل بني احلي 

وغري احلي هو �شيء حدي������ث ن�شبياً. وحتى 

الق������رن الثامن ع�رش كانت تدر�س احليوانات 

�شكالها  والنبات������ات، مع درا�ش������ة مقارن������ة لأ

م������ع الت�شنيف. وهن������ا طلع علين������ا التاريخ 

الطبيعي..

ومل يكن اإل يف بداية القرن التا�شع ع�رش، 

أن الكث������ري من املفكرين ومنهم »لمارك« قد  ا

اأخذوا بالهتم������ام بخوا�س الكائنات احلية، 

�شياء غري احلية، ومن ثم  م������ع مقابلتها مع الأ

راحوا ي�شتعملون م�شطلح علم احلياة –علم 

البيولوجيا-. ومن املثري لالهتمام اأن نالحظ 

اأن ظه������ور م�شطلح –عل������م البيولوجيا- قد 

أ  تزامن مع ظه������ور الرومان�شي������ة. وقد ابتدا

حياء يف ف������رتة اأول انتحار يف  التكل������م عن الأ

دب لل�شاب »فريتر«. الأ

ولوقت طويل قام العلماء والفال�شفة يف 

البحث لتو�شيح ماهية احلياة..

اإن فكرة احلياة كان������ت قد اأوحت وجود 

أو قوة تتمتع بخ�شو�شية خا�شة. كيان ا

أن امل������ادة احلي������ة كما كان  وكان يعتق������د ا

التكل������م عنها حين������ذاك تختلف ع������ن املادة 

أو قوة تعطيها خوا�س خا�شة.  العادية بكيان ا

وقد جرى البحث قرون������اً عن اكت�شاف هذا 

أو القوة احلية. الكيان ا

processus  احلقيقة ه������ي �ش������ريورة

أبداً يف  ������ي للم������ادة. ولي�شت موج������ودة ا تع�شّ

م������كان تو�شيفه. ميكن اإذن   كيان م�شتقل بالإ

أو التع�شي-  القيام بدرا�شة ه������ذه ال�شريورة ا

ولي�س درا�شة الفكرة املجردة للحياة هي التي 

ميكن القي������ام بتو�شيفها، والقي������ام بتحديد 

ماهي������ة الع�شوية. ميكنن������ا البحث يف اإن�شاء 

خط احلدود بني احلي وغري احلي، لكن لي�س 

هناك من »مادة حية« بل هناك الكائنات التي 

توؤلف الكائنات احلية. وهذه املادة لي�شت لها 

ج�شام غري  اخلا�شية اخلا�شة، التي مل تكن لالأ

  vitalismeحيائي أ الإ احلية. اإذا كان املبدا

أ الذي يف�شل الروح عن اجل�شد قد  هو املبدا

ا�شت������دام لزمن طوي������ل. واإذا كان حتى بداية 

الق������رن الع�رشين، العديد م������ن البيولوجيني 

ق������د تبنوا فك������رة القوة ال�رشي������ة التي تعطي 

احلياة للكائنات احلي������ة وذلك وبكل و�شوح 

ن النظري������ة التي عار�شته������م مل تكن متلك  لأ
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أولئك الذين كانوا  قناع. وبالنتيجة ا كفاية الإ

أ�شا�شاً من  يعتربون اأن الكائنات احلية لي�شت ا

طبيعة خمتلفة عن امل������ادة غري احلية، كانوا 

يعتق������دون مع دي������كارت اأن الع�شويات – مع 

ن�شان- لي�شت اإل عبارة  اإمكانية ا�شتثن������اء الإ

ع������ن اآلت. الوا�شح كل الو�ش������وح اأن موديل 

ن�شان هو على قدر كبري  لة املطبق على الإ الآ

لة  م������ن عدم الكفاية: مل ي�شب������ق اأن مت روؤية لآ

أو اأن  تبن������ي نف�شها بنف�شها اأو حت������اور ذاتياً ا

ت������زود نف�شها بالطاقة الت������ي حتتاجها، ومع 

ذلك، فاإن هذه الفكرة مل ترتك نهائياً اإل اإىل 

وقت حديث.

وىل واملهمة التي وجهت  واإن ال�رشب������ة الأ

حيائي –فيتاليزم- كانت من قبل  أ الإ للمب������دا

ج�شام احلية وغري  الكيميائيني، حيث كانت الأ

أنها م������ن طبيعة خمتلفة وكان  احلي������ة يعتقد ا

يعترب اأن الكيميائيني مل يكن مبقدورهم �شنع 

ج�شام  مكون������ات الكائن احلي، امل�شم������اة بالأ

الع�شوي������ة، لكن ع������ام  1818 جنح فريديك 

فوهل������ر Frederik wohler  يف املخت������رب 

 -  ureé يف تركي������ب م������ادة ع�شوية+البولة

انطالقاً من مركبات معدنية. وقد كان ذلك 

ه������و الربهان على اإمكاني������ة حتويل املركبات 

غري الع�شوية يف املخترب اإىل ع�شوية.

نهاي������ة القرن التا�شع ع�������رش كان بالن�شبة 

لعل������م البيولوجي������ا مرحل������ة ا�شتثنائي������ة من 

اخل�شوبة هي فرتة النظريات الكبرية.

نظرية با�شتور يف اجلراثيم، الع�شويات 

الدقيقة، كان قد مت اكت�شافها يف نهاية القرن 

ال�شاب������ع ع�رش ويعود ذل������ك لخرتاع املجهر-

امليكرو�شك������وب-  لكن ولزم������ن طويل مل يكن 

أين يقع  يع������رف ماذا تعمل هذه الع�شويات وا

مر فقط، مع با�شتور الذي  ترتيبها. وكان الأ

ن�شان  ا�شتط������اع تو�شيح دورها يف اأمرا�س الإ

واحلي������وان اإ�شاف������ة اإىل بع�������س ال�شناعات 

كاخلم������رية والبرية. عدا ع������ن ذلك فقد بني 

با�شتور اأن اجلراثي������م تولد من جراثيم وباأن 

التوالد الذاتي مل يعد له اأي وجود باملطلق.
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�شالي������دن  م������ع  اخلليوي������ة  النظري������ة 

 Schwan يف النباتات و�شوان Schleiden
يف احليوان������ات تق������ول ب������اأن كل الع�شويات 

موؤلف������ة من خاليا واأن اخللي������ة هي الوحدة 

ألي������ف الكائن احلي. وهي اأ�شغر  وىل يف تا الأ

عن�������رش يحتوي عل������ى كل خ�شائ�س الكائن 

خ�شاب  احل������ي. والتنا�شل ياأتي من عملية الإ

أنه عب������ارة عن احتاد يجري بني خليتني  اأي ا

جن�شيتني: احليوان املنوي والبي�شة. واأن منو 

اجلنني ياأتي انطالقاً من البي�شة امللقحة التي 

ت�شكلت بوا�شطة النق�ش������ام املتعدد للخاليا 

وم������ن ثم متايزه������ا اإىل خالي������ا متخ�ش�شة: 

)ع�شلية، ع�شبية، كبدية اإلخ..(.

نظرية التطور م������ع داروين: العامل احلي 

أنف�شنا من �شمنه ه������و نتيجة لتاريخ  ونح������ن ا

ر�س. الأ

نواع احليوانية ي�شت������ق الواحد منها  والأ

خ������ر باآلية متطورة م������ن قبل داروين  من الآ

 Selection الطبيع������ي  لالنتخ������اب  دعيت 

.naturelle
يف نهاية احل�شاب جميع الكائنات احلية 

أت������ي من واحد، اأو من عدد قليل جداً منها  تا

اأي م������ن ع�شويات بدئية، يعن������ي ذلك اأ�شل 

الكائن احلي.

يف بداي������ة القرن الع�رشي������ن ولد نظامان 

جدي������دان: الكيمياء احليوي������ة وعلم الوراثة 

Genetique. تبح������ث الكيمياء احليوية يف 
حتليل املركبات وا�شتجابات اخللية. وبف�شلها 

وج������دت الختب������ارات طريقه������ا اإىل كيمياء 

الكائن احل������ي، وهي حتلل عدداً �شخماً من 

التفاعالت ن�شبياً. وتتابع التحولت ملكونات 

ولحتياطي الطاقة التي تن�شط مواد البناء. 

حينما جنري حتلي������اًل ملركبات اخللية جند 

اأن ه������ذه مكونة من ذرات على نوعني: ذرات 

�شغرية وذرات على درجة من الكرب. الذرات 

ال�شغ������رية موؤلف������ة من �شل�شة م������ن ال�شال�شل 

Sequences املتتابعة.     
ويف كل مرحل������ة من ه������ذا التتابع هناك 

زم������رة من الذرات ت�ش������اف اأو حتذف. وكل 

تفاعل يج������ري تتحطم ب�شكل نوعي بوا�شطة 

اأنزمي –خمرية- خا�س.

ت�شن������ع ال������ذرات الكبرية ب�ش������كل �شديد 

ال�شعوبة. وهي بوليمريات – مكاثري- م�شكلة 

من تك������رار نف�س التفاع������ل. ويف كل مرحلة 

ي�ش������اف النمط نف�شه من ال������ذرة ال�شغرية. 

لف  هذه البوليمريات ت�ش������م مئات حتى الآ

من الروا�شب، وهي حتتوي على نوعني يلعب 

أ�شا�شياً يف اخللية:  احلمو�س  كل منها دوراً ا

النووية وهي البوليمريات مما تدعى من قبل 

 Puriques ش�������س البورينية� الكيميائيني الأ
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والربمييديني������ة Pyrimidiques وعددها 

أربعة: حتتوي عل������ى نوعني اثنني: احلم�س  ا

 ADN( Acide( ديذوك�������س ريبونوكلي������ك

desoxyribonucleique ال������ذي ي�شمن 
احلفاظ على اخللية وعلى اإ�شدار التعليمات 

 Acide اإليه������ا. واحلم�������س ريبونيوكلي������ك

ribonatleique )ARN( ال������ذي يعم������ل 
على نقل املعلومات �شمن اخللية.

الربوتين������ات هي عبارة ع������ن بوليمريات 

ميني������ة التي يوجد  –مكاث������ري- للحمو�س الأ
ع�������رشون نوع������اً منه������ا. وتق������وم الربوتينات 

بتحدي������د بنية اخللي������ة ويف ت�شكيل اخلمائر 

التفاع������الت  الو�شائ������ط يف  نزمي������ات-  –الأ
الكيميائية.

اأ�شالة الكائنات احلية تقيم يف اخلمائر: 

 Catalyseur يف وظائف اخلمائر احلفازية

ويعود الف�شل اإىل الدقة والفعالية والتخ�ش�س 

يف احلف������از اخلمائري الذي يتمكن من ن�شج 

�شبكة. تقع جميع العملي������ات الكيميائية يف 

الغط������اء اجلزيئ������ي للخلية. ه������ذه الفعالية 

لوجود  م�شارك������ة  نزميية-  –الأ اخلمائري������ة 

الربوتينات. اإذا كانت الكائنات احلية لها من 

�رش فه������ذا دون �شك يعود اإىل طبيعة ونوعية 

الربوتينات التي يتوجب التفتي�س عنها.

خر هو علم الوراثة  واملجال اجلدي������د الآ

Genetique وق������د ول������د ب������ولدة الق������رن 
املا�ش������ي  ومنا معه اأعمال »ماندل« التي قام 

به������ا ون�رشت يف ع������ام 1860 مل ت�شتحوذ على 

الهتمام الكبري.

لك������ن قد اأعيد اكت�شافها يف بداية القرن 

الع�رشين من قبل العديد من علماء البيولوجيا 

ويف زمن م�شرتك. وق������د قادت اإىل فكرة اأن 

ال�شم������ة Caractere التي نراها اإن هي اإل 

أبداً،  م�شمرة يف جزيء Particule ل يرى ا

بل ه������و خمباأ يف قلب اخللي������ة هذا اجلزيء 

-Gene   اأطلق عليه ا�شم مورثة – جني

ومنذ ذلك الوقت تابع علم الوراثة بحثاً 

م�شني������اً يف حماولة لفه������م ماهية اجلينات، 

وظائفها، خوا�شه������ا، وكلما ازدادت معرفتنا 

كلما ازداد الو�شوح اأن اجلينات تقع يف قلب 

كل خلية ويف كل ع�شوية وباأن اجلينات هي 

م�شمر كل علم وراثة.

ول م������ن الق������رن الع�رشين كان  الثل������ث الأ

 Mutations م�شغولً بالبحث عن الطفرات

أي�شاً  ل������دى جميع احليوان������ات والنبات������ات وا

بالت�شالب بني الع�شويات املختلفة بالطفرات 

العدي������دة. واأن بيان اأن جيناً ما ي�شغل موقعاً 

حم������دداً على كروم������وزوم خا�س يع������ود لعام 

1910. ا�شطف������اف اجلين������ات اخلطي على 

كروموزوم واخلارط������ة اجلينية مع الدفعات 
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Marqueurs العدي������دة قد مت ن�رشها عام 
.1913

وبقدر ما ح�������رش علماء الوراثة اأبحاثهم 

عل������ى درا�شة الع�شويات املعق������دة وبقدر ما 

علم������وا اجلينات التي حتك������م �شمات ال�شكل 

أو ال�شلوك. لكن يف نهاية اأعوام  املورفولوجي ا

1930 ظهرت لدى علماء الوراثة اهتمامات 

بالكيمياء احليوي������ة، والتحليل اجليني، هذه 

الهتمامات امتدت اإىل الع�شويات الدقيقة. 

حيث فت������ح الطري������ق للك�شف ع������ن جينات 

حت������دد التفاع������الت الكيماوي������ة احليوي������ة.

واأ�شبح م������ن املمكن ت�رشيح طرق ال�شتقالب 

Metabolisme، يف بن������اء نظم التفاعالت 
املتتابع������ة ويف تبيان املحفز لكل مرحلة التي 

أنه  يلع������ب الربوتني فيه������ا دور املحفز وكيف ا

مرتبط بوجود جني خم�ش�س.

خ������الل كل هذه الف������رتة، اجلينات كانت 

تبدو »كائنات ذات عقل« بنى خيالية موجهة 

نح������و عملي������ة معروف������ة. ولي�س هن������اك من 

مكان من  �شخ�س ا�شتطاع روؤيتها، ولي�س بالإ

تنقيته������ا، ول من و�شعه������ا يف زجاجة، كانت 

 Perles  لئ حي������ان كالآ تتمث������ل يف غالب الأ

افرتا�شي������ة تنظمها خيوط افرتا�شية تتوافق 

مع الكروموزومات.

أبانت اأن احلم�س  عمال الت������ي ا   م������ع الأ

AND هو احلامل لل�شم������ات الوراثية لدى 
البكترييات والفريو�شات. كانت اجلينات حتى 

ذل������ك الوقت عبارة عن بن������اء فكري �رشف، 

ومن ثم راحت تاأخذ الكيان والقوام.

يف منت�شف الق������رن الع�رشين ظهر تبدل 

جدي������د يف طريق������ة النظ������ر اإىل الع�شويات 

الدقيقة احلية.

هذا التحول ال������ذي توافق مع ولدة علم 

اجليولوجيا الذرية والذي هو جزء من فكرة 

أتى فق������ط للدعم بعد  تفي������د اأن التجري������ب ا

اأن �ش������وب �رشبته. الفكرة كانت باأن خوا�س 

الكائنات احلية توجب ال�������رشورة تف�شريها 

ببني������ة وتفاع������الت ال������ذرات الت������ي تكونها. 

ه������ذا املفهوم يع������ود اإىل ف�شيل م������ن علماء 

الفيزياء )الفيزيائيني( وباخلا�شة اإىل برنال، 

نيلزبوهلر، ديلربوك و�رشودينفر: الذين يرون 

اأي تف�شري بيولوجي يجب اأن يكون له قاعدة 

ذرية، اإيج������اد قوانني جدي������دة نتجنب فيها 

ال�شتناد اإىل الفيزياء -ل ميكن اكت�شافها اإل 

عند الكائنات احلية- كما قيل هذه القوانني 

حتى اليوم مل ي�شتطع اأحد التو�شل اإليها.

ول ال������ذي ظهر هو يف  وكان التف�ش������ري الأ

مرا�������س –الباتولوجي������ا- يف درا�شة  علم الأ

هيموغلوبني فقر ال������دم املنجلي. لكن كانت 

على كل حال هي معرف������ة البنية الذرية لل�:  
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ADN ه������ي الت������ي برهنت ب�ش������كل �شاعق 
�شا�������س احلقيقي الذي من������ح الفيزيائيني  الأ

تاأ�شي�������س علم البيولوجيا ال������ذري، مع البنية 

التي تق������دم به������ا كل من واط�ش������ون وكريك 

Watson & Crick ه������ي التي اأتت احلل 
�شئلة التي كانت  خلوا�س ذرة-كان������ت اأكرب الأ

ن�شانية- األ وهي الوراثة. مطروحة اأمام الإ

عل������م البيولوجيا الذري، منذ البدء، ركز 

كرث ب�شاطة: البكرتيات  اأبحاثه عل البن������ى الأ

أنها انطالقاً  والفريو�شات، مي������زة البكرتيات ا

م������ن بكترييا واحدة ميك������ن يف �شاعات قليلة 

احل�شول عل������ى جمموع������ة متجان�شة حتوي 

ف������راد. وبالعك�س  امللي������ارات العديدة من الأ

ميك������ن انطالقاً من جمموعة حتوي مليارات 

ف������راد اأن نعزل طفرة خا�شة ن�شتطيع  من الأ

منها تخيل و�شط زرعي انتخابي ي�شمح بتكاثر 

هذه الطف������رة وحدها. ومن هنا تاأتي اأهمية 

هذه البكرتيات لدى علماء الكيمياء احليوية 

أنه بعد ما حققه  وعلماء الوراثة: يف ح������ني ا

الع������امل با�شتور من اأعم������ال، مل يكن هناك من 

اهتمام بامليكروبات-اجلراثيم- اإل يف الدور 

أو  ن�شان واحليوان ا الذي تلعبه يف اأمرا�س الإ

يف ال�شناعة. ومن هنا كانت اأهميتها يف هذه 

احلقول فقط. وخلى ذلك- راحت درا�شتها 

همال. بيولوجياً على طريق الإ

أوا�شط القرن الع�رشين �شار وا�شحاً  يف ا

متاماً اأن البكرتيات موؤلفة من نف�س املركبات 

خرى  التي توؤلف جميع الكائن������ات احلية الأ

خرى  وكذل������ك فاإنه������ا كبقية الع�شوي������ات الأ

متتلك جينات متو�شعة على كروموزوم.

أوا�شط القرن  عم������ال التي اأجنزت يف ا الأ

الع�رشين ت�شري على وحدة بنية ووظيفة العامل 

احل������ي. ولدرا�شة العديد م������ن امل�شائل تبدو 

البكترييات حينئ������ذ كمادة خا�ش������ة درا�شية 

باخلا�شة. اأما من جان������ب الفريو�شات التي 

ه������ي كائنات من ال�شغر بحيث يتعزر روؤيتها 

حتى باملجه������ر الب�رشي ولكن فقط بو�شاطة 

لكرتوين. وقد بقي الت�شاوؤل ولزمن  املجهر الإ

طويل فيم������ا اإذا كانت الفريو�ش������ات كائنات 

حية اأم ل.. حاليا اجل������واب وا�شح وهو.ل. 

اإنها لي�شت ع�شويات حي������ة.. حيث اإنها اإذا 

و�شع������ت يف معلق زراعي فاإنه������ا ل ت�شتطيع 

أو ا�شتعمال  القيام بال�شتق������الب ول اإ�شدار ا

أو اأي �شيء  أو التكاث������ر ا الطاق������ة، ول النمو ا

اأخرم������ن الوظائ������ف العام������ة للكائن احلي. 

والفريو�شات حمرومة من اأي جتهيز خمائري 

)اأنزميي(. ول ت�شتطيع التكاثر اإل يف ح�شن 

خلية اأخرى حيث تخرتقها يف عملية اخلمج 

مل�شلحته������ا  با�شتخدامه������ا   )Infection(

نزميي لهذه اخللية. اجلهاز الأ
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بقي������ت البيولوجيا اجلزئي������ة مدة طويلة 

حم�شورة يف درا�شة البكترييات والفريو�شات. 

اأما الع�شوي������ات املتعددة اخلاليا فقد بقيت 

خ������ارج ت�شويب مثل ه������ذا التحليل. وكان ال� 

AND ميثل عقدًة يتح������دى اإمكانيات علم 
الوراث������ة اجلزيئي، ث������م ازداد �شيئ������اً ف�شيئاً 

الفه������م يف التعامل مع ه������ذا ال� AND وقد 

انوج������دت الو�شيل������ة التي ت�شتطي������ع تقطيع 

اخلي������وط الطويلة ويف النقاط املنخبة ثم يف 

اإعادة حلم هذه اخلي������وط ويف اإدخال قطع 

اأخرى يف الكروم������وزوم )اخليط ال�شبغي(. 

جميع ه������ذه املداولت معروف������ة حتت ا�شم 

 .Genie genetique الوراثي������ة  الهند�شة 

م������كان مداولة الكميات  وهكذا اأ�شبح يف الإ

الهائلة من ال� AND املحتواة �شمن اجلني 

Genome للع�شويات املعقدة..
ومل مت�������س اإل �شن������وات قليل������ة اإل وق������د 

مت حت������ول تام يف الطريقة الت������ي �شار فيها 

العتب������ار لدرا�شة الكائن������ات احلية ودرا�شة 

وظائفها وخط تطورها.

 Moleculaere طريقة التف�شري اجلزيئي

كرث تنوع������اً يف علم  قد ربح������ت الف������روع الأ

البيولوجي������ا والبيولوجي������ا اخللوي������ة، وعلم 

الفريو�شات وعلم املناعة والفيزيولوجيا )علم 

ع�ش������اء( وعلم البيوجيا الع�شبي  وظائف الأ

والغ������دد ال�شم اإل������خ.. ويف املرحلة التي تلت 

ن، هذه الطريقة يف  والتي نعا�رشها نحن الآ

روؤية العامل احلي قد قدمت يف معظم حقول 

البيولوجي������ا ح�ش������اداً هائاًل م������ن املعطيات 

اجلديدة، اإنها مرحلة التنقية وال�شتك�شاف. 

واإن اجله������ود التكنولوجية التي ل �شابق لها 

قد اأدت اإىل تنقية الطرق امل�شتعملة يف حتليل 

 Macromoleculares اجلزيئات الكبرية

واحلمو�س النووية والربوتينات.

ي�شعب على طالب مبت������دئ حالياً، وهو 

وىل اإىل املخترب، اأن يت�شور  يدخل للم������رة الأ

أو  احلال������ة التي كان������ت عليها من������ذ ع�رشين ا

خم�ش������ة وع�رشين �شن������ة درا�ش������ة الربوتينات 

وخا�ش������ة احلمو�������س النووية.. الي������وم هذا 

أ�شابيع  الطالب نف�ش������ه ميكنه اأن يتعل������م يف ا

ية ع�شوية  قليلة طريقة تقطيع اجلين������وم لأ

كانت اإىل قطع عديدة، واأن يعزل هذه القطع 

وينتقي اجلينات الت������ي يريدها. واأن ي�شنع 

منها كتاًل و�شال�شل Sequences ثم يف اأن 

 AND �يجمعه������ا مع اأي قطعة اأخرى من ال

ي������ة جينة كان������ت. واأن يحقن اجلينة �شمن  لأ

أي������ة خلية وحتى يف ن������واة البي�شة امللقحة..  ا

أ�شابيع معدودة ي�شتطيع هذا  باخت�ش������ار: يف ا

الطالب املذكور اأن يتعلم كيفية التالعب يف 

املخ������رب حتى يف جزيء الوراثة.. واملذهل يف 
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روؤية هذه الكروموزوم������ات، هذه التي كانت 

مكان  أ�شياء لي�س بالإ تعترب حتى اآخر حلظة ا

أ�شياء  مالم�شتها، ه������ي يف الواقع واحلقيقة ا

واقعة حت������ت املداولة الدائم������ة، واإن جزيء 

الوراثة هو مو�شع تلفيق: يعد، يقطع، يطاول، 

يق�رش، يل������وى.. باخت�شار ن�شتطيع القول اإن 

ر�شي مل يكن اإل  وجودنا على هذا الكوكب الأ

نتيجة تالعب كوين هائل. 

يف الوق������ت احلا�������رش ل يوج������د اأي عامل 

بيولوجي������ا ي�ش������ع يف جمال ال�ش������ك اأن العامل 

احل������ي كما نراه من حولنا باأنه نتيجة لتطور 

ا�شتدام مليارات عديدة من ال�شنوات.. وهذا 

الواقع احلايل قد مت تقبله من قبل الكني�شة 

الكاثوليكية. ول يوجد �شيء مما تعلمناه منذ 

مئ������ة �شنة وباخل�شو�س يف م������ا يتعلق بنتائج 

البيولوجي������ا اجلزيئية ميك������ن تف�شريه بدون 

نظرية التطور..

يف البيولوجي������ا هن������اك ع������دد كبري من 

التعميم������ات لكن اإىل جانب النذر الي�شري من 

النظريات التي من �شمنه������ا نظرية التطور 

همية على البقية.  التي تتمتع بالكثري من الأ

نها جتمع �شم������ن املجالت املتنوعة  وذلك لأ

كتل������ة م������ن امل�شاه������دات التي لوله������ا تبقى 

نها ت�شم بينها جميع النظم  منعزلة، وذلك لأ

نها ت�شيد  الت������ي تهت������م بالكائنات احلي������ة، لأ

نظاماً ملختلف التنوعات الهائلة للع�شويات 

ر�شي.. وتوحدها برتا�������س مع باقي العامل الأ

باخت�ش������ار اإنها تقدم تف�ش������رياً �شببياً  للعامل 

احلي ولتنوعاته املختلفة. ولكن اإذا كان العامل 

البيولوجي كله متقباًل حالياً لدور التطور يف 

تكوين العامل احلي، ف������اإن هناك خالفات ل 

ليات  تزال موجودة على بع�س الوجوه يف الآ

أية نظرية  الالعب������ة.. وهذا �شيء طبيعي يف ا

علمي������ة كونها تثري النقا�س يف التفا�شيل ويف 

بحاث جديدة.. اإف�شاح املجال لأ

يعطي علم البيولوجيا اجلزيئي اإي�شاحاً 

�شئل������ة التي تنط������رح يف �شدد  لكث������ري من الأ

التطور. هنا نورد ا�شتدعاء اثنني منها فقط. 

�شئلة هو يف معرفة كيف اأن جزئيات  اأول الأ

خمتل������ف الع�شويات ه������ي متنوعة، وقد كان 

أنها مطلقة الختالف  العتقاد ولوقت طويل ا

أ�شا�شي يف طبيعة  حتى اأن ذلك الختالف هو ا

ذراته������ا التي تعط������ي للع�شوي������ات خوا�شها 

اخلا�ش������ة مبعن������ى اأن املاع������ز له������ا جزيئات 

املاع������ز وللحلزونيات جزيئ������ات احللزونيات 

– واأن جزيئ������ات املاع������ز هي الت������ي اأعطت 
املاع������ز خ�شو�شياتها.. �شيئاً ف�شيئاً ومبقدار 

م������ا ان�شلح������ت و�شائ������ل حتلي������ل الربوتينات 

واجلينات ومبقدار م������ا منت درا�شة العديد 

من الع�شويات ال�شدي������دة الختالف راحت 
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تدريجي������اً تظهر القرابة فيما بينها ب�شكل ل 

طالق حالياً.. اختالف عليه بالإ

اجلينات والربوتينات لي�س اأي واحد منها 

ين�شاأ متف������رداً، واإن راأي حت�ش�س خا�س لنوع 

مع������ني، بل اإن هناك البنى متقاربة جداً، من 

اأي ن������وع كان اإىل اأي نوع اآخر. وحتى يف اأي 

نوع كان ي�شاهد غالباً بنى متقاربة جداً تقوم 

بوظائف خمتلفة ج������داً خال ذلك جند كثرياً 

من قط������ع ال�شال�شل ال�شائعة متداخلة �شمن 

�شال�شل خمتلفة عنه������ا.. جينات وبروتينات 

ن������واع ف�شيف�شاء )موزاييك(  هي يف غالب الأ

م�شكل������ة من جتم������ع لبع�������س العنا�رش ومن 

بع�س احلوافز يحمل كل واحدة منها موقعاً 

ا�شتك�شافياً. هذه احلواف������ز تتواجد باأعداد 

حم������دودة: 1000 و2000. هذه الندماجات 

م������ا بني احلوافز هي التي تعطي للربوتينات 

تنوعاته������ا الالنهائي������ة. واإن اندم������اج بع�س 

احلوافز مع بع�شها البع�س هو الذي يعطي 

للربوتني خوا�شه النوعية.

�شا�س هو ذلك املنطوي  - واإن عن�������رش الأ

مبا�������رشة �شم������ن كيمياء اخللي������ة وهو املوقع 

ال�شتك�شايف املتواجد يف حقل بروتيني.  

ال�شتك�شاف اجلزئي قد ظن يف البداية 

نزمي وبني مادة  اأنه حمدود يف التفاعل بني الأ

أو بني مولد ال�شد واجل�شم امل�شاد  �شا�س، ا الأ

Antigene & Aticorp. حالياً يعزى له 
ول يف كل �شل�شلة الظواهر. بلمرة   ال������دور الأ

اأجل  الربوتين������ات من   Polymerisation
ت�شكيل البنى: كربوتينات الع�شالت وخاليا 

الهي������كل العظم������ي والريبوزوم������ات وغالف 

الفريو�شات، والتفاعل احلا�شل بني الربوتني 

بني ال� DNA يف تعديل ن�شاط اجلينات.

 Recepteurs والتفاعل بني امل�شتقبالت

والروابط Ligands يف كل �شل�شلة الظواهر 

أو التفاعالت داخل  كما يف نقل املعلوم������ات ا

اخلاليا والتالحم اخلليوي اإلخ..

وهن������اك عدد م������ن مواق������ع ال�شتك�شاف 

اجلزيئي ت�شتمر دون تبدل على طول مرحلة 

أنن������ا جندها تقريب������اً لدى  التط������ور ب�ش������كل ا

جمي������ع الع�شويات مهما كانت درجة تنوعها 

واختالفها.

نرى هنا التب������دل الذي جرى يف نوعيته 

النظرة اإىل التط������ور الكيماوي احليوي، وكم 

كان ينظر اإىل كل جينة واإىل كل بروتني ك�شيء 

منفرد ناجم عن متوالية Squence فريدة 

مينية،  م������ن النوكليوؤببتيدات واحلمو�������س الأ

وكل منه������ا مل يك������ن مبق������دوره اأن يت�شكل اإل 

بتخل������ق جدي������د. ولكن ه������ذا التخلق هو يف 

نف�������س الوقت عل������ى درجة كب������رية من عدم 

احتم������ال تخلقه. لكن وج������ود عائالت هامة 
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م������ن الربوتينات ذات البنى املتطابقة وت�شكل 

بروتينات موزائيكية التنوع م�شكلة من دوافع 

موج������ودة �شم������ن بروتينات متع������ددة. ومن 

خالل هذا العمل املده�س لعملية التطور قد 

حافظت الربوتينات عل������ى دوافعها النوعية 

وعلى مواقعها الفعال������ة رغم كل الختالف 

املورفولوجي الهائ������ل، كل ذلك يدل على اأن 

التطور ي�شلك طريقاً خمتلفة متاماً عما كان 

يعتقد حتى ذلك. فعلياً اإن التطور الكيماوي 

أنه يعمل ح�شب مبداأين يخت�س  احليوي يبدو ا

خر  الواحد منهما يف تخلق ذرات جديدة والآ

يف عملية النتخاب فيها.

التط������ور احليوي  الق�ش������م اخل������الق يف 

الكيماوي ل ينج������م اإطالقا من ل �شيء، بل 

اإن������ه يتطلب �شنع اجلدي������د القدمي. وهو ما 

 Bricologe شمين������اه الرتتي������ب اجلزيئ������ي�

وىل عليها اأن  moleculare. اجلين������ات الأ
تت�ش������كل انطالق������اً من املتوالي������ات الق�شرية 

أو اأربعني منها: هذه  للنيكليوتيدات ثالث������ني ا

القط������ع تاأخذ مبا�رشة بالك������رب اإما بالتوا�شل 

فيما بينها واإما مب�شاعفة الواحدة منها مرة 

أو مرات عدي������دة. جند بالنتيجة يف العديد  ا

أو لثالثة  آثار لواحدة اأو لثنتني ا من اجلينات ا

اأو حتى للعدي������د من امل�شاعف������ات املتوالية 

أو  همية تكرث ا متنوع������ة على درجات م������ن الأ

تقل.

الت�شاع������ف اإم������ا اأن يك������ون يف قطع������ة 

ال������� AND اأو يف اجلين������ات بكامله������ا وهي 

تب������دو كاأك������رب موديالت للرتتي������ب اجلزيئي. 

وبالت�شاعف������ات املتتابعة تت�ش������كل العائالت 

املتعددة للجينات كتلك التي للهيموغلوبنات. 

والعديد م������ن عوامل التعدي������ل اأو اجلينات 

من عائل������ة الغلوبينات املناعي������ة. التي متالأ 

 antigens وظائف متجاورة كالتعرف على

أو توجيه  مولدات ال�شد واللت�شاق اخللوي ا

املحاور.

النموذج الثاين م������ن اإنتاج اجلينات، هو 

اإع������ادة جتميع القط������ع ال�شابقة التواجد من 

أي�شاً  أج������ل ت�شكيل جينات موزائيكي������ة، هنا ا ا

يتدخ������ل النتخ������اب. وكانت هن������اك مفاجاأة 

حادة ق������د ظهرت ل������دى الربوتين������ات وهي 

أو ما يقارب عدم امل�شا�س على طول  دميومة ا

جمرى التطور لدوافع ال�شتك�شاف النوعي. 

هذا ال�شتقرار بالرغم من التنوعات الهائلة 

نواع. يف�رش بال�شغوط ال�شديدة  الت������ي بني الأ

امللق������اة على مواق������ع ال�شتك�شاف والتي هي 

�شا�س يف كل التفاعالت اجلزيئية وبالتايل  الأ

يف كل الفعاليات الكيماوية اخللوية ل�رشورة 

املحافظة على نوعيه التفاعالت اجلزيئية، 

أت������ي العطالة الواقعة على جمرى  ومن هنا تا

أي�ش������اً حتت الفعل.  التطور وه������ي الواقعة ا
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هذه العطالة تنطبق على قطعة جينية وعلى 

يكزون –العابر-اأي الذي  أو الإ قطعة م�شفرة ا

يعرب- وال������ذي يحدد هذا املوقع امل�شتك�شف، 

وهي تنطبق على القطع غري امل�شفرة للجينة 

أو الن������رتون –الداخلي- ولي�������س بالتحاور:  ا

لطبيع������ة القطع الت������ي جت������اور اليكزون -

العابر- امل�شبب.

اإذن النرتون������ات –الداخلي������ة- وقطع ال�

ADN املج������اورة باإمكانه������ا اأن تتن������وع بكل 
حرية. ومن هنا ياأتي طراز الرتكيب اجلزئي 

يكزونات  باإع������ادة جتميع قطع ال�AND والإ

لت�شكيل اجلزيئات املوزاييكية.

مرة اأخ������رى تلك اإذن عملية �شم عنا�رش 

بعدد حمدود يوؤدي اإىل تنوع �شديد يف البنى 

�شا�شية. التطور  لت�شكيل املكونات اخللوية الأ

احليوي الكيماوي ل يرتك������ز اإل ثانوياً على 

الطف������رات ال�شيء ال������ذي كان يعتقد �شابقاً. 

ويعزى قب������ل اأي �ش������يء اإىل ت�شاعف قطعة 

ال�������ADN واإىل جتمعها. يف ه������ذا التطور 

تتواج������د نقاط ثابتة حقيقي������ة، جذر م�شكلة 

من مواقع ال�شتك�ش������اف النوعية حول قطع 

ال�������ADN الت������ي ت�شفرها، تتن������اول بحرية 

أو ت�شيق كاأنها نوع من رق�س الباليه.  تت�شع ا

خ������رى من ال�������ADN –يف  واإن القط������ع الأ

�شا�شية، ومواقع  ح������وال- والبن������ى الأ هذه الأ

ال�شتك�شاف تتواجد يف كل الع�شويات يف بنى 

ميكن اأن تك������ون يف كل مرة خمتلفة الواحدة 

خرى. اإن جمموع الع������امل احلي ي�شبه  م������ن الأ

بهذا ال�شكل نوعاً م������ن م�شنع هائل، القطع 

نف�شها ميكن فكها واإع������ادة تركيبها باأ�شكال 

أ�شكال خمتلفة. لكن  خمتلفة وبط������رق تعطي ا

�شا�س تبق������ى العنا�رش ذاتها دائماً هي  يف الأ

التي قيد ال�شتعمال.

البنية املوزاييكي������ة للجينات والربوتينات 

تعطيه������ا اإمكانيات التفاعالت املتعددة فيما 

بينها. واإن ت�شكل املركبات الربوتينية –والتي 

أي�شاً عن  هي اأحياناً بالغة احلجم جداًً- تزيد ا

مكانيات م������ن اأجل حتقيق العمليات  هذه الإ

أي�شاً لتفاعالت  �شا�شية يف اخللية نف�شها وا الأ

بينية –ب������ني اخلاليا مع بع�شه������ا البع�س- 

متعددة. وبذلك تو�ش������ع جممعات نوعية يف 

موقع الفعالية، وهذه هي باخلا�شة احلال يف 

العملي������ات امل�شوؤولة عن النق�شام اخللوي اأو 

التفاعالت البينية –بني اخلاليا- اأو يف بع�س 

املراحل من التك������ون املورفولوجي. اجلينات 

كمجم������ع والت������ي توؤمن مثل ه������ذه العمليات 

مرتبطة بال�شتك�شافات اخللوية التي ت�شارك 

ب�شكل �شي������ق يف حما�شيلها. جممع اجلينات 

التي حتك������م النق�شام اخللوي ه������ي نف�شها 

ن�شان  التي عند اخلمائر Levures وعند الإ
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أي�شاً. وقد احتفظت بوظائفها وبق�شم جيد  ا

من بناها على مدى التطور الذي امتد على 

مدى اأكرث م������ن خم�شمئة ملي������ون عام وهي 

التي تقوم بهذه الوظيفة كما لو كانت معايري 

معرية يف هند�شة بناء جميع اخلاليا.

أي�شاً اإل كبناء باأحجار معايرة  وما ذلك ا

تتحكم بها جماميع اجلين������ات وهو امل�شاهد 

نواع  يف عملي������ة النمو اجلنيني للعديد من الأ

أي�شاً لدى جمي������ع الع�شويات  احليواني������ة وا

واحل�رشات باخلا�ش������ة التي تبدو وهي تنمو 

حتت �شكل قطع متك������ررة. اأي قطع معيارية 

عديدة اخلاليا. متطابق������ة بدئياً متاماً. ثم 

تاأخ������ذ بالختالف بع�شها ع������ن بع�س فيما 

بعد ت�شكل تدريجي حتت تاأثري جمموعة من 

اجلين������ات املعدلة كتلك املتجان�شة. دور هذه 

اجلينات هو يف تعدي������ل النظم التي ت�شيطر 

عل������ى تط������ور املعي������ارModule  النمطي. 

وهي بهذه ال�شورة حت������دد املنطقة املحددة 

متام������اً وتعطي لكل قطعة هوية خا�شة. وكل 

واح������دة من ه������ذه املناطق يف ه������ذه القطع 

حتدد باحتاد العديد من اجلينات املتجان�شة 

Homeogene  التي تعمل بالتوازي يف كل 
خلية بعينها. وبنف�س ال�شكل، التباين النهائي 

من������اط اخللوي������ة املتباينة  ال������ذي يعط������ي الأ

امل�شاه������دة يف اجل�شم ت�شتعم������ل جمموعات 

اجلينات املحفوظة والتي تعمل بتناغم كبري. 

مثاًل من اأجل انتباج خاليا ع�شلية اأو خاليا 

ع�شبية ل������دى الع�شويات املدرو�شة بدءاً من 

الدي������دان و�شولً اإىل الكائ������ن الب�رشي، العامل 

احل������ي ي�شمل البكرتي������ات واحليتان. اأي من 

كرب.. �شغر اإىل الأ الأ

الفريو�ش������ات والفيلة تعي�������س يف مناطق 

القطبني يف ح������رارة -20 حتت ال�شفر لكن 

جميع ه������ذه الع�شويات متثل وحدة وا�شحة 

من البن������ى والوظائف. ما مييز الفرا�شة عن 

قل يف  �شد والدجاجة ع������ن الذبابة هو الأ الأ

الفروق يف املكون������ات الكيماوية عما هو يف 

التع�شي ويف توزع هذه املكونات.

نواع املتقارب������ة: الفقاريات مثاًل،  بني الأ

الكيمياء هي نف�شها. وما يجعل فقارية خمتلفة 

خرى هو الفرق يف زمن الظهور ويف  ع������ن الأ

الكمية الن�شبية ملحا�شيل اجلينات يف جمرى 

تطور اجلنني ولي�س يف الختالفات ال�شغرية 

امل�شاهدة يف بنى هذه املحا�شيل.

يف الطبيعة التعق������د يولد من الندماج. 

اندماج اجلزيئات هو ال������ذي يولد الذرات. 

تومات  Atomesيولد  واندماج الذرات والآ

الع�شوي������ات. وهي ال�شريورة نف�شها امل�شمرة 

يف تكوي������ن اجلينات والربوتين������ات.. اندماج 

القطع التي ل������كل واحدة منها وظيفة نوعية 
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دوار  والتي تعيد جتميعاً لنهاية له يف لعب الأ

املتنوعة. واإن عدداً قلياًل من هذه القطع يف 

ال�AND يكفي هك������ذا يف تكوين عدد كبري 

من اجلينات.

هنال������ك مفاج������اأة يجب الك�ش������ف عنها 

أي������ة نقطة ج������رى احلفاظ-يف  وه������ي: اإىل ا

جمرى التطور- لي�س فق������ط على بروتينات 

البن������اء كالهيموغلوبينات يف الكريات احلمر 

كتينات وامليوزين������ات يف بنية الع�شالت  والأ

اأو يف البكتريي������ات، واملواد القرنية يف ال�شعر 

نزميات  أي�شاً لي�س فقط على الأ ظافر وا والأ

–اخلمائر- كالبب�شني والرتب�شني التي تدخل 
أو ال�شيتوكرومات  يف عملية اله�شم املعوي، ا

أي�شاً  التي تدخل يف عملي������ة التنف�س، ولكن ا

جنة  بروتينات التنظيم التي تدير مثاًل منو الأ

وحتدد �شكل احليوان.

هنال������ك مث������الن يكفي������ان يف تبيان هذا 

احلفاظ املده�س لهذه اجلزيئات لدى الذبابة 

الت������ي تتمتع مبا�س �شحي������ق جنيني: فقد مت 

الك�شف عن اجلينات التي توؤمن يف البي�شة 

حتدي������د حمور م�شتقبل اجلنني، ثم تلك التي 

حت������دد م�شري و�ش������كل كل واح������دة من هذه 

القط������ع. ومما يده�س حقاً اأن هذه اجلينات 

نف�شها ق������د مت������ت م�شاهدتها ل������دى جميع 

خرى،  احليوانات املفحو�ش������ة واحدة بعد الأ

ن�شان. ال�شفادع، الديدان، الفئران والإ

من هنا ومنذ ما يقارب من خم�س ع�رشة 

�شنة قد مّت التعرف عل������ى اأن اجلينات التي 

و�شع������ت خمطط موقع الكائ������ن الب�رشي هي 

أو لدى  نف�شه������ا الت������ي تعمل ل������دى الذباب������ة ا

الدودة. هن������ا يجب التقبل ب������اأن احليوانات 

ر�س تهبط من  املوجودة حالي������اً على هذه الأ

ع�شوية واحدة وهي التي عا�شت منذ �شتماية 

مليون �شنة وحتتوي على نف�س البطارية من 

اجلينات.

هنالك مثال ل يقل اإثارة وهو ما يخ�س 

أ�ش�س خمتلف������ة جداً،  العي������ون املبنية عل������ى ا

خا�ش������ة الع������ني ذات الوجوه املتع������ددة لدى 

أ�شيات  احل�رشات، والعني ذات البلورة عند را

رجل واحليوان������ات الرخوية وكذلك عند  الأ

الفقاريات. ومهما يكن الختالف بني هذين 

النمطني من العيون، فهي ت�شتخدم يف بنائها 

نف�س اجلينات يف ترتيب هذا البناء باأ�شكال 

ع�شاء والتي تقوم  خمتلفة يف اإعطاء هذه الأ

بالوظيفة نف�شها لك������ن يف هند�شات خمتلفة 

جداً. يف جمرى الق������رن الع�رشين كان هناك 

أنه  النتقال من مفاجاأة اإىل اأخرى اإىل نقطة ا

يف ال�شن������وات اخلم�شة ع�رشة قد برزت روؤية 

الكائن احلي روؤية كاملة اجلدة.

وهنا نريد اأن نناق�س م�شاألة اأخرى، اإنها 

أل������ة مرعب������ة والتي تاأتي لتك������ون حا�شية  م�شا
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أل������ة اأ�شل الكائن  لنظري������ة التطور: وهي م�شا

احل������ي. من جهة ق������د تبني �ش������كل ثابت اأن 

التوال������د الذاتي ل وجود له ويف كل ال�شعد. 

أية ذباب������ة تولد من خرقة  بعد ذل������ك مل تعد ا

بالية، بل اإن احلي ياأتي من احلي، وكل خلية 

أت������ي من خلية اأخرى، م������ن جهة اأخرى كما  تا

نواع ياأتي الواحد منها من  يرى داروين اأن الأ

أو  أنها تاأتي جميعها من نوع واحد ا خ������ر، وا الآ

من عدد قليل جداً من الع�شويات ال�شديدة 

الب�شاطة، ومن هنا ياأتي ال�شوؤال، كيف كانت 

وىل؟.. قد ت�شكلت الع�شوية احلية الأ

ر�س كانت قد  املاأخ������وذ به حالي������اً اأن الأ

أربع������ة ملي������ارات ون�شف من  ت�شكل������ت منذ ا

ال�شن������وات. وكم من اآلف احل������وادث املوؤلفة 

امل�شتقل������ة متاماً عن بع�شه������ا البع�س.. التي 

ي ح������ادث منها األ يقع، توجب  كان ميكن لأ

عليه اأن يتحقق من اأجل خلق الكون.. جمرتنا 

ر�س مع ال�رشوط  نحن والنظام ال�شم�شي والأ

الالزمة لتكوين احلياة، �رشوط ل تتواجد يف 

بقي������ة كواكب النظام ال�شم�ش������ي: املاء، البعد 

عن ال�شم�س الذي ي�شاعد ب�شكل منا�شب  اأن 

يكون ل �شديد احل������رارة ول �شديد الربودة. 

من اأجل طرح ال�شوؤال عن اأ�شل احلياة، كان 

على علماء البيولوجيا اأن يك�شفوا عن جميع 

منابع ت�شوراتهم. 

يبدو اأن الكائن احلي قد ظهر ب�رشعة ل 

باأ�س بها، املحتمل يف اأقل من مليار �شنة بعد 

ر�س، يف ت�ش������كل ما ميكن ت�شميته  ت�ش������كل الأ

بالبكترييا البدئي������ة. ومن يقول باحلي يقول 

جناب  أن�شال. لكن جهاز الإ جناب واإعطاء ا بالإ

كرث  كم������ا ن�شاهده حالياً ل������دى الع�شويات الأ

ب�شاطة، لدى البكرتي������ات املتوا�شعة يك�شف 

ن ا�شتن�شاخاً مفرداً ل�  تعقيداً مرعباً وذلك لأ

DNA يحرك ع������دداً كبرياً من الربوتينات. 
واإن تخليق كل واحدة من هذه يتطلب عدداً 

وتنوعاً �شخماً جداً م������ن اجلزيئات الكبرية 

Macromolecules.  وه������ذا كل������ه م������ن 
 ADN �اأج������ل ا�شتن�شاخ وحيد فق������ط من ال

خرى  دون اأن نتكلم عن »اأي من الوظائف الأ

والتفاعالت الكيماوية التي تتحقق يف داخل 

اخللي������ة البكتريي������ة املعا�������رشة. اإذن اإن مثل 

ه������ذا النظام مرفو�س من اأن يكون قد خرج 

م�شلحاً من مطب������خ جوبيتري. من هنا جاءت 

أو تكرث  ال�رشورة يف ت�شور �شيناريوهات تقل ا

ا�شت�شاغته������ا وقبوله������ا من خالله������ا يتم بناء 

تدريجي ملثل هذا التعقيد املعقد.

ح�ش������ب ال�شيناري������و احل������ايل: الكائنات 

احلي������ة، كما نعرفه������ا والتي ي�ش������ود فيها ال� 

 ARN �كان ق������د �شبقه يف البداية ال ADN
احلم�س الريبونوكليك وهو الذي قد دفعها 
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اإىل القي������ام بوظائفها وعلى امل�شتوى ذاته يف 

جناب وكذلك يف التحفيز لقيامها  عملية الإ

ببع�������س ال�شتجاب������ات وغني ع������ن القول اإن 

احتالل ال� ARN مكانه يف هذا العامل احلي 

والعب������ور اإىل عامل يحتل������ه ال� ADN ينطوي 

على عدد كبري من املراحل غري متوقعة.

م������كان اأن ندقق بع�س الوجوه من  ويف الإ

هذه ال�شيناري������و واأن ننقي بع�س الفر�شيات 

عادة البناء يف  ولكن الكثري منها غري قابل لإ

ي حتقيق جتريبي. بعبارة اأخرى  املخرب ول لأ

اإذا كان يبدو جلياً اأن امليكروبات والفطريات 

والنباتات واحليوانات والب�رشيات، باخت�شار 

خ������رى باأننا قد  نح������ن الكائنات احلي������ة الأ

نزلنا جميعاً من بع�������س البكترييات البدئية  

Proto Bacterie ل�شن������ا بع������د على عتبة 
معرفة تفا�شيل الوجه احلقيقي الذي ميثله 

جدنا امل�شرتك.

حينما ناأخذ بعني احل�شبان م�شاألة اأ�شل 

أنه يف فرتة ثمانية اأو  احلياة، يجب اأن نتقبل ا

لف من  ت�شعماية مليون �شن������ة كان هناك الآ

احلوادث الت������ي كانت كل واحدة منها حتمل 

احتمالية عدم حدوثها قد تتابعت كي تف�شح 

الطريق اأمام اأر�س بدون حياة اإىل حياة عامل 

 .AND  ومن ثم اإىل عامل من ARN �من ال

الوا�ش������ح بديهياً مثل ه������ذا التاريخ �شيكون 

بالن�شب������ة ملن ه������م لي�شوا م������ن ذوي الطالع 

على درجة قوية م������ن ال�شعوبة يف تقبل باأن 

وباني�شاد اأو  عملية اخللق التي كما جاءت بالأ

أي�شاً يف الكتابات  أو العهد القدمي وا التيفوين ا

�شطورية والتي هي اأقرب بكثري اإىل الفهم  الأ

العام من كتابات علماء البيولوجيا الكيماوية 

وعلماء البيولوجيا اجلزيئية.

خريين، الذين  اأما يف خ�شو�س هوؤلء الأ

أم������ام م�شاألة على درجة م������ن ال�شعوبة  هم ا

تواجه ع������دم احلل قبل الوقت الطويل، فقد 

جل������وؤوا  اإىل عر�س ث������الث نظريات ممكنة: 

منه������م وهم لي�ش������وا بقلة يعت������ربون اأن ظهور 

ر�س رغم احتماليتها ال�شعيفة  احلياة على الأ

أنهم لي�شوا على  يف�شلون و�ش������ع فر�شية مع ا

اأمت القتن������اع بها وهي اأن نوع������اً من البذور 

ال�شامل������ة Panspermie جلراثي������م حي������ة 

ر�س على من �شفينة  أت������ت اإىل الأ كانت قد ا

ف�شائي������ة اأر�شلت من كوكب بعيد على درجة 

من احل�ش������ارة اأكرث تطوراً م������ن ح�شارتنا ، 

أنهم اأعادوا امل�شاألة خطوات اإىل  وهذا يعني ا

كرث ندرة. الوراء هذا هو الراأي الأ

الفئة الثانية يرون اأن ظهور الكائن احلي 

ر�������س والذي هو عل������ى درجة كبرية  على الأ

من احتمال عدم احل������دوث اإل ملرة واحدة. 

وهذا احلدث قد مت من تتابع وقوع حوادث 
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وحوادث والت������ي كل واحدة منها  كان ميكن 

ية فر�شة  األ تتحقق واأن ل يك������ون بالتايل لأ

ر�س. هوؤلء العلماء  لظهور عامل حي على الأ

أي�ش������اً التوجه نحو العتقاد  أنف�شهم لديهم ا ا

أن لي�������س هن������اك لوج������ود �شكان  باحتم������ال ا

أية منطقة اأخرى  وخا�شة ل�شكان عاقلني يف ا

من هذا الكون.

أخ������رياً هناك فئ������ة ثالثة م������ن العلماء  وا

الذي������ن يتبنون اجتاهاً اآخر �شديد الختالف 

ويعتربون اأن كل املراحل امل�شوؤولة عن ظهور 

 ADN �انتق������الً اإىل عامل ال ARN �ع������امل ال

وهي عبارة عن تفاعالت كيماوية عادية ولي�س 

با�شتطاعتها اإل اأن حتدث اإذا كانت املنا�شبات 

كافية والتي اأعطاها لها الزمن، بالن�شبة لهم 

حياء لي�س باإمكانه������م اإل اأن يتكونوا على  الأ

راء  ر�������س، عرب ذلك، وه������م احل�شا�شون لآ الأ

علماء فيزي������اء النجوم الذين يرون اأن الكون 

يحوي العدد الكبري من الكواكب التي تتمتع 

ر�س، وهم  بخوا�������س �شبيهة بتلك الت������ي لالأ

أنه يج������ب اأن يتواجد يف الكون العدد  يرون ا

الكبري من بوؤر احلي������اة وحتى اإمكانية وجود 

احلياة العاقلة.. يف الو�شع احلايل للمعرفة، 

خريين هو قبل  الختيار ب������ني الختيارين الأ

كل �شيء م�شاألة ذوق. البع�س يف�شلون حراثة 

ال�شتثناء ال������ذي ميثل بحياة حم�شورة فقط 

ر�ش������ي وكنتيجة لذلك فردانية  يف كوكبنا الأ

ن�شاين.. الوعي الإ

أولئك،  خ������رون وهم على العك�س من ا والآ

يف�شلون العتق������اد بابتذالية الكائن احلي، 

حيث يفكرون اأن  اخل�شائ�س على الكواكب 

خرى، ل ميكن اأن تكون خمتلفة جداً عما  الأ

ر�ش������ي، ولديهم القتناع  ه������ي يف الكوكب الأ

م������ن جهة اأخرى باأنه حينم������ا تتو�شع احلياة 

م������رة ما على �شك������ة فال بد حينئ������ذ من اأن 

ّتو�شل اإىل الوع������ي. وهم يبذلون اجلهود يف 

اإيجاد الدوافع للدخول يف احتكاك مع بقية 

احل�ش������ارات التي، كما يعتق������دون يجب اأن 

حتتل بقية املناطق من الكون.

حت������ى الي������وم احل������ايل، مل ن�شتط������ع بعد 

ي������ة عالمة جاءت  أثر لأ احل�شول عل������ى اأي ا

خرى. يف �شل�شلة  أو املجرات الأ من جمرتن������ا ا

م������ن املرا�ش������د املوزعة يف �شتى بق������اع العامل 

تب������ذل اجلهود م������ن اأجل الك�ش������ف عن مثل 

هذه العالم������ة م�شتخدمة موج������ات متنوعة 

ن كانت �شدى. يجب القول  طوال، حتى الآ الأ

�شئلة الطويل������ة. حديثاً كان قد  اإن هن������اك الأ

توجه الهتمام عل������ى مذنب ميكن اأن ي�شل 

م������ن كوكب مار�س، وال������ذي ميكن اأن يحتوي 

عل������ى بنية تذكر بتلك البنيات احلية املغالية 

ر�شي، لكن  يف القدم التي عل������ى الكوكب الأ
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الوثائق املقدمة مل تك������ن مقنعة مطلقاً، هذا 

أنه نوع من الدعاية التي تبنتها  املو�شوع يبدو ا

مريكية من  وكالة نا�شا NASA الف�شائية الأ

اأجل م�رشوعها املنطلق نحو كوكب مار�س..

نرى اأن العلم ابتداًء من عقد اإىل عقدين 

أخ������ذ يخف�س من طموحات������ه يف �شدد  قد ا

جوبة التي يبحث  �شئلة التي ن�شعه������ا والأ الأ

عنها. عملي������اً انطالق العل������م املعا�رش يعود 

�شئلة  تاريخ������ه اإىل املرحلة التي حلت فيها الأ

�شئل������ة العامة. وذلك بدلً  املح������دودة حمل الأ

من الت�شاوؤل: »كيف متت عملية خلق العامل؟ 

م������ن اأي �شيء �شنعت املادة؟ ما هي احلياة؟« 

حي������ث توجه������ت الت�شاوؤلت: »كي������ف ت�شقط 

أنبوب؟ كيف  حجرة؟ كيف يجري املاء �شمن ا

يجري ال������دم يف البدن؟« ه������ذا التحول كان 

�شئلة العامة  ن الأ ل������ه نتيجة اأخاذة وذل������ك لأ

مل تتل������ق �ش������وى اأجوبة حم������دودة، يف حني اأن 

�شئلة املحدودة ق������د قادت اإىل اأجوبة اأكرث  الأ

فاأكرث عمومية. وه������ذا ما ينطبق على العلم 

يف وقتنا احلا�رش. ولذلك ل يجري الت�شاوؤل 

اليوم ع������ن احلياة يف املخابر، ول عن ح�رش 

حدوده������ا، بل تبذل اجله������ود فقط من اأجل 

جه������زة احلية، بناه������ا، وظائفها،  حتلي������ل الأ

تاريخها..

�شئلة على العلماء  اإذن يجب عدم طرح الأ

يف �ش������دد حتديد احلياة، لكن كل واحد منا 

يع������رف ما هي احلياة ل ب������ل ويعي�شها، وكل 

واح������د منا يعرف كم ه������ي ه�شة، وكل واحد 

مكانيات  منا يعرف من خالله������ا لنهائية الإ

واملتنوع������ات املده�شة، وكل واحد منا يعرف 

أن������ه ل يوج������د يف الدنيا اأغلى م������ن احلياة  ا

وحت������ى اإنها ال�شيء الغ������ايل الوحيد يف هذا 

حرى نقل  أو بالأ العامل، وباأن اإعط������اء احلياة ا

كرث عمقاً الذي  احلياة اإىل طفل هو العمل الأ

ن�شاين.. وكما قال  ي�شتطيع اإجنازه الكائن الإ

مالرو: »احلياة ل ت�شاوي �شيئاً ولكن ل �شيء 

ي�شاوي احلياة«.

املراجع :

�صتاذ فران�صوا جاكوب يف جامعة املعارف ال�صاملة، كانون الثاين لعام 2000. حما�رشات الأ  -

- Qu est ce que la vie par Francois Jacob،1 Janvier 2000

¥µ
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� 1 �
ون يف اأر�س ال�شارع بُ�ُشطاً كثرية،  أيتهم ميدُّ وقفُت يوماً يف حّينا القدمي، فرا

ألته������م عنها فقالوا: »رجل يُقبل على ح�شانه، بعد قليل، في�شتلقي النا�س  ف�شا

اأمامه، فيدو�شهم بح�شانه، فما يقع احلافر على ع�شو اإل �شفاه«!

أنه ي�شكو وجعاً يف �شدره، ي�شارع فيلقي بنف�شه  أع������رف ا وراأيت قريباً يل، ا

أبي�س، فاأخذ  أ�شه بخمار ا يف الطريق. ثم اأقبل �شاحب احل�شان، وقد خّمر را

يدو�س النا�س على اأقفَيتهم، ومن حوله رجال ي�رشبون بالدفوف. 

ر�أيُت و�سمعُت وقر�أُت!

اأ�ستاذ جامعي واأديب وباحث �سوري.

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁

ò

❁
�شرت د . عبد الكرمي الأ
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فلما م�ش������ى نه�س قريب������ي واأقبل علّي 

أنه مل يلحق به �رش. وثنى يده  يري������د اأن يريني ا

على جنبه واأطلقها، وحت�ش�س �شدره، واأراين 

أنه يتنف�س نَف�شاً �شافياً مريحاً! ا

أنه اأم�شى  ث������م علمت، يف اليوم الت������ايل، ا

ليلة �شيئة. و�شمعته يقول: 

هل ت�شدق؟ لق������د خاجلني ال�شك   -

ر�س، فوقع احلافر على  أنا م�شتلٍق على الأ وا

آِه ل������و مل يخاجْلني  ي�رش ف������اآذاه! فا اجلن������ب الأ

ال�شك!

� 2 �
أُت يف مو�شوعة حلب املقارنة للعاّلمة  وقرا

: »اإن 
)1(

�شدي »خري الدين«، ه������ذا الكالم الأ

أنا بن �شت  أنَّ عمتي كلفتني، وا أن�س ا أن�������سَ ل ا ا

�شن������ني، اأن اأرمي، حتت احَللّ������ة، طبقاٍت من 

نة يف املغارة، فالتهمتها  الكتب اخلطية املعفِّ

أو اأهميتها«! الناّر دون اأن اأعرف مو�شوعها ا

و�شمعُت مم������ن كان على �شل������ة بال�شيخ 

أن������ه، بع������د اأن اأمت طب������ع  راغ������ب الطب������اخ: ا

مو�شوعته التاريخي������ة )اأعالم النبالء بتاريخ 

حلب ال�شهباء( ا�شُطّر اأن يبيع ن�شخها لبع�س 

الباعة لي�������رّشوا يف اأوراقها مواد ب�شاعتهم، 

فقد اأعياه ك�شاد الكتاب!

� 3 �
فرجن »يف  وقراأُت يف كت������ب التاريخ اأن الإ

فرجن« مل������ا حا�رشوا بيت املقد�س،  حروب الإ

و�شّيق������وا عليه احل�ش������ار، هاجموه من بعد، 

وكانت حاميته م������ن اجلنود امل�رشيني )زمن 

أل������ف رجل. ثم ملا  ر بنحو ا الفاطمي������ني( تقدَّ

دخل������وا املدين������ة اأعملوا ال�شي������ف يف رجالها 

ون�شائه������ا واأطفاله������ا حتى �شوه������دت اأكوام 

يدي يف الطرق! رجل والأ اجلثث والأ

ف������رجن دَعْوا  أي�ش������اً: اأن الإ أُت فيه ا وق������را

حامية حيف������ا، بعد �شقوطه������ا، اإىل اأن يلجاأ 

رجالها اإىل �شليب ن�شب������وه، وقالوا لهم: اإنه 

مني. فلما اجتمعوا حوله قتلوهم  ملجوؤهم الأ

عنده دون رحمة!

� 4 �
أنَّ  أي�ش������اً: ا وق������راأُت يف كت������ب التاري������خ ا

ّفني  روا عدد القتلى يف وقعة �شِ املوؤرخني قدَّ

مام عل������ي وموؤيدي  قة( ب������ني الإ )ق������رب الرَّ

خالفت������ه، وبني معاوي������ة ومنا�رشيه، ب�شبعني 

ألفاً. وقدروا ع������دد القتلى يف وقعة اجلمل  ا

ألفاً.  مام وناق�شي بيعته بخم�شة ع�رش ا بني الإ

هذا كله وملَّا مي�ِس على وفاة الر�شول ثالثون 

عاماً!
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املوؤرخ������ون  ر  وق������دَّ

أي�شاً عدد الكتب التي  ا

ألقاها التتار يف دجلة،  ا

ح������ني ا�شتولَ������وا عل������ى 

بغ������داد، يف منت�ش������ف 

للهجرة،  ال�شابع  القرن 

املخطوط������ات  وع������دد 

ُهّربت من بالدنا  التي 

اإىل مكتب������ات الغ������رب، 

وم������ا �شاع منه������ا، وما 

أتلْفن������اه منه������ا، مبئات  ا

لوف! مئات الأ

� 5 �
و�شاألني اأحد النا�س: 

�شالم«  الإ »دع������وة  م������ا 

موه������ا هذا  الت������ي عظَّ

التعظيم، ومل يكن مثلها 

يف التاريخ؟ فقلت: 

�شالم«  - هي على مثال قوله������م »قبة الإ

�شالم«  ويريدون به������ا »الب�رشة«، و»�شه������م الإ

ويري������دون ب������ه حتيت������ه املعروف������ة: »ال�شالم 

�ش������الم« ويريدون به  عليكم«. و »خ�شاب الإ

»احلنَّاء«.

أنها  �شالم« ففي التاريخ: ا فاأم������ا »دعوة الإ

وليمة احل�شن بن �شهل التي اأوملها، ليلة دخل 

املاأمون على ابنته ب������وران. فقد امتد حفلها 

اأربعني يوماً!

� 6 �
ويف التاري������خ مع هذا اخل������رب: اأن رجاًل 

�شمعوه ين�شد، وهو متعلق باأ�شتار الكعبة: 

! اإين �سائل كما ترى »يا ربِّ
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 كما ترى
)2(

ميلتي« م�ستِمٌل »�سَ

والبطن مني جائع كما ترى

نا يف ما ترى«؟ فما ترى يا ربَّ

�7 �
أي�ش������اً: اأن عبد املل������ك بن مروان  وفي������ه ا

أة من بني ها�شم،  ، فتزوج ام������را
)3(

كان اأبخر

، فا�شتاء 
)4(

واك ف�شاألته يوماً اأن ي�شتعمل ال�شِّ

منها عبد امللك فطلّقه������ا. فتزوج���������ت ولد 

عبد اهلل بن عبا�س )م������ن الها�شميني( وكان 

أ�شه. اأقرع، فكانت القلن�شوة ل تفارق را

ه اإليه عبد امللك جارية، وقال لها:  فوجَّ

أ�شه بني يديها«.  - »اك�شفي را

ففعلت.

فقالت له������ا زوج الها�شم������ي: قويل لعبد 

امللك: 

- »ها�شم������ي اأ�شلع اأح������ب اإيّل من اأموّي 

اأبخر«!

-8-
     وفي������ه: اأن بثين������ة، »حمبوبة ال�شاعر 

العذري جمي������ل«، وقفت بباب عبد امللك بن 

أة  مروان، وقد كربت. فلما اأذن لها راآها امرا

نحيلة. فقال لها: 

آه فيك  - ويح������ِك ي������ا بثينة! ما ال������ذي را

جمي������ل حتى قال فيك ما ق������ال من ال�شعر؟ 

فقالت: 

مة فيك حني ولَّتْك  أت������ه الأ - هو الذي را

اأمورها!

� 9 �
�شتاذ  وحدثوين، ونحن يف م�������رش، اأن الأ

�شامي الدروبي، زار يوماً الدكتور طه ح�شني 

يف منزله، فاأخذ الرجل يثني على ترجماته، 

واأخ������ذ �شامي الدروب������ي يخاطب طه ح�شني 

بلقب������ه العلمي. فما لب������ث اأن بدا على وجهه 

أ�رّش اإليه  �شيق اأح�ّس به الدروبي. ثم ملا خرج ا

أنه كان يح�شن به اأن  اأمني اأعمال طه ح�شني ا

يخاطبه بلقب: »معايل البا�شا«!

وكنت راأيت، كتاب������اً للدكتور طه ح�شني، 

اأ�شيف اإليه، يف مو�شع التاأليف، على جلدته 

لقب »البا�شوية«، بعد اأن منحه اإياه امللك!

�10 �
وزارين يوم������اً رحال������ٌة �ش������اب ينت�شب اإىل 

وطني، وقد هجر بيته واأهله، وقطع طرقات 

الع������امل ما�شياً على قدميه، ليثري انتباه النا�س 

برياء الذين تذهب بهم  طف������ال الأ اإىل اآلم الأ

ح������روب الكبار واأطماعه������م، ويقتلهم اجلوع 

بهم اخلوف  لف، ويعذِّ واملر�������س مبئ������ات الآ

من ظ������الم امل�شتقبل، وحتجبه������م عن عيون 
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أنه  العامل ِقلُة املبالة بهم ومبعاناتهم، �شعرت ا

ميثل روح������اً جديدة يف احلياة العربية، على 

أننا قادرون على اأن نحمل  امت������داد اأر�شها، وا

ن�شانية ف������وق همومنا القومية، اأو من  هّم الإ

خالله������ا، قادرون عل������ى اأن نغام������ر باأنف�شنا 

لنحمل اإىل �رشفاء العامل كلمة �رشيفة.

فم������ا اأدري كيف ات�شل������ت، يف ذاكرتي، 

�ش������ورة هذا املواطن، ب�شورة اإحدى الفتيات 

أيتها مُت�ش������ي ليلها يف  الفرن�شي������ات الت������ي را

أوراقاً  �شوارع باري�������س، تل�شق على اجلدران ا

كبرية تدعو اإىل ن�رشة الق�شية الفل�شطينية، 

لعمق اإح�شا�شها بروعة احلق وواجب الدفاع 

عنه.

� 11 �
ث������ار البيزنطية يف )باره(   وزرت يوماً الآ

ثار  بقرب اأريحا، م�شيف حل������ب، فراأيت الآ

يام  تنت�������رش يف م�شاح������ة وا�شعة، اأح�ش������ب الأ

اقتطعت اأجزاًء منها. فهي اإذن مدينة كاملة 

ت�شخ�������س فيه������ا اأعمدة وج������دران و�شقوف. 

�شواك. فم������ا م�شيُت  ولكنه������ا غارق������ة يف الأ

أ ي�شعب علّي اأن اأرفع  خطواٍت فيها حتى بدا

قدمي واأ�شعها! 

فذك������رت اأين م�َشيت يوم������اً، يف مثل هذا 

ال�شب������اح، يف »جّنة الَعري������ف«، وهو الب�شتان 

امللح������ق بق�شور احلمراء يف غرناطة، فكاأين 

حمر،  أراها يوم اأخالها اأ�شحابها من بني الأ ا

خ�������رشاء نظيف������ة جتري فيها املي������اه من كل 

�شجار العالية. فكيف  �شوب، وحتّف به������ا الأ

اإذن ل تق������وم مثل ه������ذه املوازنات يف نفو�س 

غرينا من النا�س؟

لقد تُطم�������س طرق روماني������ة كاملة )يف 

أبواب تاريخية  ا اأعم������دة  ال�شويداء(، وت�شيع 

�شخمة يف زحمة الدكاكني والبيوت املرتاكمة 

فوقها )يف ب������اب اأنطاكّي������ة يف حلب. وحول 

موي بدم�شق(.  اجلامع الأ

� 12 �
أيُت العربية  أ�شواق اخلليج العربي را ويف ا

تغالب عن نف�شها. فاأكرث من راأيت يتحدثون 

أو لغ������ة  أو البلو�شي������ة ا أو امللباري������ة ا ردي������ة ا الأ

غريه������ا. فاإذا حتدث������وا اإىل النا�س ا�شت�شهلوا 

جنليزي������ة، اأو �شاغوا الكلمات  املف������ردات الإ

بوها على نحٍو اأ�شبحت  ة وركَّ العربية املك�رشَّ

ال�شحافة يف اخللي������ج تتناقل �شوره اأحياناًً. 

ف������اأي زمان اأعجب من هذا الزمان: اأن جتد 

أبيها! العربيُة نف�شها غريبة يف دار اأمها وا

� 13 �
ويف بع�س �شوارع بومباي يف الهند، راأيت 
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ها، يف  عرباٍت �شغريًة يركبه������ا النا�س، ويجرُّ

مو�ش������ع الدابة متاماً، رج������ال من حلم ودم، 

لهم عقول واأرواح، يرك�شون بعرباتهم و�ْشط 

ون لها الطريق باأيديهم اأحياناً.  الزحام، وي�شقُّ

أتاأملهم والعرق يت�شبب من وجوههم  وقفت ا

أبناء احل�شارة  و�شدوره������م العارية: ه������وؤلء ا

العريقة؟

أفه������م مِلَ هرب ب������وذا باإن�شانيته من  ن ا الآ

أبيه اإىل الغابات.  ترف احلياة يف ق�رش ا

أيته  واأفهم معن������ى النُ�ُشب الرائع الذي را

يف اإحدى �شاحات طهران: �شجرة مبنية من 

احلجر، متتد غ�شونه������ا اإىل ال�شماء، تكتب، 

يف �شفح������ة الف�شاء املمت������د، كلمتني: »اهلل 

اأكرب«!

� 14 �
ملان يوماً،  ق������ال يل اأحد امل�شت�رشق������ني الأ

أن������ا اأجول معه يف بع�س كنائ�س »ايرفورت«  وا

القدمية التي كانت تنطلق منها الدعوات اإىل 

فرجن واإر�شالها اإلينا:  جتيي�س قوات الإ

»نع������م! لقد كنا نح������ن م�شيبتَكم يف يوم 

ي������ام. ولكنكم الي������وم تواجهون اأوخم  من الأ

املواجه������ات، واأكرثه������ا ا�شتخفاف������اً بالقي������م 

أ�شدها حقداً على من ي�شمونهم  ن�شانية، وا الإ

»اجلويي������م« وهم، يف ُعْرفه������م، كل الب�رَش ما 

عداهم!«

� 15 �
وح�������رشُت يف القاهرة جمل�ش������اً، يف بيت 

أبو زهرة، وهو من �شيوخ م�رش  ال�شيخ حممد ا

املعدودين. كان حاد الذكاء، كثري العلم، منوع 

املعرف������ة. وكان عذباً لطيفاً ك������رمي النف�س، 

مب�شوط اليد، نظيفاً، جميل الُك�ْشوة. عرف 

اأين اأكتب يف اأدب املهجريني، فاأخذ ي�شتعيد 

مع������ي بع�س كتاب������ات جربان خلي������ل جربان، 

أدبه. وراآين  وي�شتخل�س منها بع�س خ�شائ�س ا

م�شدوهاً اأنظر فيه، كاأين اأقول لنف�شي:

أي������ن لهذا ال�شيخ الفقي������ه اأن يكون  ومن ا

ات�شل مبثل جربان! فقال: 

جنح������ة املتك�رشة  - ق������راأت يف �شباي الأ

)من كتب جربان(، وحفظت �شيئاً من �شعره. 

بني! أنا اأحب املعذَّ باً، وا كان معذَّ

وكان يف جمل�شه رج������ل لطيف ال�شمات، 

أنه  أذنيه نظارة �شغرية. وعرفنا ا يحمل على ا

يعم������ل يف املحام������اة، وكان اإخواننا يف م�رش 

أبو  آنذاك: »ا ي�شمونه عل������ى الدارجة ال�شائعة ا

 فانطلق ال�شيخ اجلليل ي�شاأله اأمامنا 
)5(

كاتو«

أم كاتو« وبقية اأفراد  عن ولده »كاتو« وزوجه »ا

�رشة، اإخ������وة »كاتو« واأخواته، حتى فا�شت  الأ
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عيون احلا�رشين من ال�شحك!

� 16 �
ورَوْوا عن عمر بن عبد العزيز، حني بلغه 

ه  اأن ابن������ه باملدينة ا�شرتى خامت������اً قيمة َف�شِّ

األف درهم، فكتب اإلي������ه: »عزمُت عليَك اإّل 

أل������ف درهم، وجعلتَها يف األف  بْعت خامتَك با

بطن جائع������ة، وا�شتعملت خامَت������اً من ف�شٍة 

ونق�شت عليه: رحم اهلل امرءاً عرف َقْدره!« 

� 17 �
ويف اأخبار اأبي من�شور احلالج )املت�شوف 

أنهم دخل������وا عليه يوماً، فوجدوه  املعروف(، ا

ر�������س، ورفع رجليه يف  أ�شه اإىل الأ ق������د ركز را

الهواء. ف�شاألوه: 

مِلَ تتخذ هذا الو�شع املقلوب؟   -

فاأجاب: 

�شياء يف و�شعها ال�شحيح!. حتى اأرى الأ

الهوام�ش :

الهوام�ض:

ج1 �ض313.  -1

ك�صاء من �صعر.  -2

لفمه رائحة.  -3

راك الطيب الرائحة. �صنان. وكان ُيتخذ من �صجر الأ لتنظيف الفم والأ  -4

.))avocet من الكلمة الفرن�صية  -�

¥µ
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أولت الرتبية احلديثة ثقافة الطفل اهتماماً خا�شاً انعك�س على جميع  لقد ا

أن������واع الفعاليات الرتبوية، وب�شورة خا�شة عل������ى فعاليات الرتبية الطالئعية  ا

فاأ�شح������ت الثقافة مفت������اح الفرد اإىل احلياة، وو�شيلت������ه يف التكيف معها، من 

همية الكربى من خالل  ه������ذا املنطلق اأولت منظمة طالئع البع������ث الثقافة الأ

براجمه������ا ون�شاطاتها بق�شد بناء �شخ�شية الطفل بن������اء قومياً ا�شرتاكياً وفق 

�ش�س ال�شيا�شي������ة والجتماعية التي يقوم عليها املجتمع  املفاهي������م العلمية والأ

العربي.

طفال ثقافة الأ

�ص�س – املفاهيم – امل�صادر العتبارات – الأ

كاتب واأ�ستاذ جامعي ورئي�س منظمة طالئع البعث )�سورية(.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

ò

❁
د . �أحمد �أبو مو�سى
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�ش�س على    وتق������وم ه������ذه املفاهي������م والأ

معرفة دقيقة بعامل الطفولة بجميع مقوماتها 

العقلي������ة والنف�شية واجل�شدي������ة والتي تتمثل 

باملعطي������ات احل�شارية املعا�������رشة واملتطورة 

وينطبق ذلك على قول اأحد املربني اأن هناك 

أ�شياء تكون �شخ�شية الطفل هي: ثالثة ا

ن�ش������ان جت������ري �شمن مثلث  اأن حي������اة الإ

اأ�شالع������ه ه������ي اجل�شم والنف�������س واملحيط. 

فاجل�شم يحيا بالثقافة والنف�س تنمو بالثقافة 

واملحيط ينتع�س بالثقافة.

 - اعتبارات ثقافة الطفل:

هناك اعتبارات تخ�شع لها ثقافة الطفل 

وقد حددها اأحمد جنيب وفاخر عاقل باأربع 

نقاط وهي:

اأ- العتبارات الرتبوية وت�سمل:

1- �ش������ن الطف������ل: ويق�شد ب������ه مراعاة 

طف������ال عن������د تق������دمي املادة  خ�شائ�������س الأ

الثقافية مب������ا يتالئم والعمر الزمني، فطفل 

يف ال�شاد�شة م������ن العمر ل يرى يف م�رشحية 

»همل������ت« ل�شك�شب������ري  والت������ي تناق�س فكرة 

ال������رتدد والنتقام اإل رج������الً يتحركون على 

امل�رشح اأمامه.

2- النمو اللغ������وي: ويق�شد به ا�شتخدام 

اللغة اخلا�شة بالطفل واملاأخوذة من القامو�س 

اللغ������وي ال������ذي ميتلكه، وقد ق������ام عدد من 

العلم������اء يف اأنحاء العامل بتجارب ملعرفة هذا 

القامو�������س، فمنهم  )فاخر عاقل( من البالد 

العربية و)مو�شى بريل( و)�شمث( من البالد 

جنبية ممن تو�شل������وا من خالل التجارب  الأ

وىل،  اإىل اأن ح�شيل������ة الطف������ل يف ال�شن������ة الأ

ثالث كلم������ات، ويف الثالثة )896( كلمة، ويف 

ال�شاد�شة )2562( كلمة..اإلخ.

�شحيح اإنن������ا مل ن�شتط������ع اأن نعد النتائج 

العلمية لهذه التجارب اإذ يتمثل منو مفردات 

الطف������ل يف بالدن������ا باخت������الف الظ������روف 

والبيئات، لكنه������ا تعطينا فكرة �شحيحة عن 

تطور املفردات الت������ي ي�شتخدمها الطفل يف 

مراحل منوه املختلفة.

وهن������اك عام������ل اجلن�س، فالبن������ات كما 

ولد الذين يجارونهم  يقول )ديفيز( ت�شبق الأ

يف العم������ر يف النمو اللغ������وي وخا�شة ما بني 

اخلام�ش������ة والعا�������رشة من العم������ر اأ�شف اإىل 

ذلك بيئة الطفل وم�شتوى الوالدين وظروف 

املدر�شة الرتبوية وامل�شتوى العقلي والعوامل 

الفيزيولوجي������ة املتعلق������ة باأع�ش������اء النط������ق 

وال�شمع للطفل.

3- مراع������اة متيز اللغ������ة العربية: علينا 

األ نن�ش������ى الفرق ب������ني اللغ������ة العامية التي 

تعلمه������ا الطفل يف بيته، ول يزال ي�شمعها يف 

جمتمع������ه واللغة الف�شيحة التي نريد منه اأن 
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يتعلمه������ا يف املدر�ش������ة ويتعلم بها 

خرى. وواجب علينا اأن  امل������واد الأ

نرتقي بلغة هذا الطفل تدريجياً 

وت�شجيعه عل������ى توخي الف�شحى 

يف كالمه وكتابته. 

ومن ناحية ثانية، اإننا نتعر�س 

مل�شكلة �شور احلروف العربية، اإذ 

لكل حرف اأكرث من �شورة واحدة 

وتبعاً  وانف�شاله،  لت�شال������ه  تبعاً 

ملوقعه يف الكلمة، وهناك م�شكلة 

احل������ركات الت������ي ه������ي اخت�شار 

حلروف املد الطويلة.

واأخ������رياً م�شكلة ح������ريف الواو 

والياء، تارة حرفان �شامتان وتارة 

�شائتان.

4- التلقي املو�شوعي: عندما 

ي�شل الطليعي اإىل امل�شتوى اجليد من املعرفة 

والطالع والثقافة التي توؤهله لالعتماد على 

حكام  نف�شه وا�شتخدام معارف������ه واإطالق الأ

العام������ة مبو�شوعية، ويف ه������ذا و�شوله اإىل 

م�شتوى فكري على درجة منا�شبة من القدرة 

على التجريد.

ب- العتبارات الفنية:

1- العامة: ويق�شد بها مراعاة القواعد 

طفال ب�شفة  �شا�شي������ة يف فن الكتاب������ة لالأ الأ

أم  أكان������ت ق�ش������ة اأم م�رشحية ا عام������ة �شواء ا

ق�شيدة.

2- اخلا�شة: وتتعلق بنوع الو�شيط الذي 

طف������ال. )كتاب، م�رشح،  ينقل الثقافة اإىل الأ

�شينما.. اإلخ(. ولكل و�شيط ظروفه واإمكاناته 

اخلا�شة التي يجب اأن تراعى.

ج� - العتبارات التنظيمية:

أ�شا�شي لنجاح  وتعني اأن التنظيم �رشط  ا

اأي عم������ل تقوم ب������ه، فتنظي������م ثقافة الطفل 

�رشورة لبد منها للو�شول اإىل ما نهدف اإليه 
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طف������ال مثل اإجراء  من الثقاف������ة املقدمة لالأ

عداد  م�شابق������ة بني الطليعيني. لب������د من الإ

امل�شب������ق واملنظم لتلك امل�شابق������ة التي ت�شمل 

جوبة والتحكيم.. �شئلة والأ عداد اجليد لالأ الإ

اإلخ(.

- مراعات التلقي عند الطفل: ونق�شد به 

تهيئة اجلو املنا�شب جلعل الطليعي م�شتعداً 

لتقب������ل املعلومات كاف������ة، وحتريك احلوافز 

أنواع، ومنظمة الطالئع ل  املنا�شبة عنده وله ا

تاألو جه������داً يف رعاية ذلك واملثال على ذلك 

يتبدى يف م�شتويات التلقي التالية:

اأ- التلقي الرتابطي: ويرتكز على التكرار 

وت�شل�شل املعلومات وربطها باخلربات ال�شابقة 

اأي التدريب امل�شتمر.

ب- التلق������ي الفيزيولوج������ي: بوا�شط������ة 

ا�شتخ������دام الو�شيلة التعليمية واملادة امل�شوقة 

ث������ارة وال�شتجاب������ة به كما  القائم������ة على الإ

قرره������ا املربي )ثورنداي������ل( حيث اأن الطفل 

يتعل������م ما ير�شى به، ويحب������ه ويبتعد عن كل 

فعالي������ة ل تلبي رغباته، مم������ا يهيئ له حالة 

نف�شية ت�شاعده على التعلم.

ج�- التلق������ي الندماج������ي: ويتم عندما 

يرى الطف������ل يف �شخ�شية ما ميوله ومثله اأو 

عندما تنال، هذه ال�شخ�شية اإعجابه، فيتاأثر 

به������ا لدرجة الندماج والتقليد، لذا علينا اأن 

جنع������ل الطليعي متعلقاً بن������ا حتى ن�شل معه 

اإىل ه������ذه احلالة ف�رشعان ما يلبي ما نطلبه 

منه وفق ما نريد.

�س����س الواجب توافرها يف  املعطيات والأ

ثقافة الطفل:

بع������د معرفة العتبارات التي تخ�شع لها 

ثقافة الطف������ل واأهم الو�شائط الثقافية التي 

تنقل املادة الثقافية لطفلنا العربي، بقي اأن 

�ش�������س الواجب توفرها  نحدد املعطيات والأ

يف ثقافة الطفل مبا يتالءم وجتربة التنظيم 

الطليعي.

1- وعي طبيعة ثقافة الطفل:

لق������د �شه������د الق������رن الع�رشي������ن اهتماماً 

وا�شعاً بدرا�شة الطفل ملعرفة العوامل املوؤثرة 

واملتفاعل������ة يف تكوي������ن �شخ�شيت������ه و�شلوكه 

ب�ش������ورة عام������ة ومل يكن الطف������ل يف املا�شي 

مو�شوع اهتم������ام الدرا�شات العلمية اعتماداً 

عل������ى الراأي القائل »اإن الطفل رجل �شغري«، 

اأي لي�س ب������ني الطفل والرا�شد من فوارق اإل 

طفال لي�شوا  يف درج������ة يف حني تب������ني اأن الأ

را�شدي������ن �شغ������اراً له������م م������ا للرا�شدين من 

�شفات عقلي������ة وعاطفية وح�شي������ة وخيالية 

ب�شورة م�شغرة، بل له������م �شفاتهم اخلا�شة 

به������م، واأن عملية منو الطفل عملية م�شتمرة 

ومتكامل������ة لكونه������ا مت������ر مبراح������ل خمتلفة 
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ال�رشعة والجت������اه. وهناك خ�شائ�س معينة 

ل تظه������ر اإل يف فرتات حم������ددة من مراحل 

النمو واأخرى ت�شمر وتتنح������ى وثالثة تاأخذ 

اجتاهاً جديداً، وعليه فقد نظر اإىل الطفولة 

أنها مرحلة تط������ور وما هي اإل  اليوم عل������ى ا

�شل�شلة من عمليات التكي������ف واإعادة تنظيم 

العالق������ات يف البناء التكويني والنمو العقلي 

ويف ال�شخ�شي������ة ب�ش������ورة عام������ة وعلى هذا 

طفال لي�شوا رج������الً �شغاراً فاإننا  م������ا دام الأ

طفال  ن�شتطي������ع الق������ول ينبغي اأن تك������ون لالأ

طفال وثقافة  ثقافة خا�شة بهم هي ثقافة الأ

أو تب�شيطاً للثقافة  طفال لي�ش������ت ت�شغرياً ا الأ

العامة ال�شائدة يف املجتمع بل هي كيان خا�س 

ل������ه مالحمه املتميزة والت������ي تختلف نوعاً ل 

طفال ل  كماً عن ثقافة الرا�شد اأي تثقيف الأ

يعني اأن ينقل الكبار اإىل ال�شغار كل مفردات 

الثقافة العامة ب�شكل مب�شط بل يعني اأن ينقل 

الكب������ار لل�شغار ما يلزمهم منها وما يتنا�شب 

مع قدراتهم، ويلب������ي حاجاتهم، وي�شاعدهم 

على النتق������ال اإىل مرحلة الن�شج. ويف هذه 

املنا�شب������ة نرى من ال�������رشوري اأن نوؤكد على 

احلقائق التالية:

اإن م������ا مييز طبيع������ة ثقافة الطفل  اأ- 

هو التوجه الرتبوي والتنظيمي ال�شحيحان 

حلياة الطفل.

جن������ع لثقاف������ة الطفل  التثم������ري الأ ب- 

يتوق������ف على م�شوؤولية املربي ومدى التزامه 

هداف املرجوة. بالأ

ج�- ثقافة الطفل تنبع من �شلب العملية 

الرتبوية الهادفة اإىل تلبية احتياجات الطفولة 

من النواحي النف�شية والجتماعية.

�س�سات الثقافية والرتبوية  2- اإميان املوؤ

اإىل  ت�ستن���د  طف���ال  لالأ م�ستقل���ة  بثقاف���ة 

احلقائق التالية:

اأ- النظ������ر اإىل الثقاف������ة كخدم������ة تقدم 

طفال. لالأ

التعزيز م������ن التثقيف ب�شكل يكون  ب- 

للمنظمة الدور الكبري يف هذا التعزيز.

وامل�رشوعات  الربام������ج  تخطي������ط  ج�������- 

الثقافية على م�شتوى مركزي.

و�شم������ان  الطف������ل  ثقاف������ة  تعمي������م  د- 

انت�شارها.

القومي���ة  بالثقاف���ة  الهتم���ام   -3

ال�سرتاكية القائمة على:

طف������ال كجيل جديد  اأ- التوج������ه اإىل الأ

ينبغي ت�شليحه بالفكر القومي ال�شرتاكي.

ب- رب������ط الثقاف������ة احلديث������ة مبناهج 

التعليم.
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�شيل من الرتاث  ج�- العتماد عل������ى الأ

وجت�شيده لربط احلا�رش باملا�شي والنطالق 

به اإىل م�شتقبل اأف�شل.

د- التاأكي������د عل������ى الثقاف������ة التي حترر 

طفال م������ن الرتبية التقليدية القائمة على  الأ

اخلرافة والتفكري الغيبي.

توفري جو دميقراطي للطفل يكفل  ه�- 

له حرية املناق�شة العلمية ال�شحيحة.

تلب���ي  الثقافي���ة  الو�سائ���ط  جع���ل   -4

خ�سائ����س  مبراع���اة  الطف���ل  احتياج���ات 

طف���ال ت�ستجيب حلاجاتهم  النمو عند الأ

ب���داع وت�ستند اإىل  يف التعب���ري والطالع والإ

احلقائق التالية:

اأطفالن������ا  لرغب������ات  ال�شتجاب������ة  اأ- 

وميولهم.

تنويع املادة الثقافية. ب- 

ج�- البحث ع������ن اأدوات اإي�شال جديدة 

من روح الع�رش تغري الطفل وجتذبه.

ن�رش و�شائل ثقافية »دوريات � كتب  د- 

ألع������اب � اأفالم � اأ�رشطة فيديو  � م�رشحيات � ا

كا�شي������ت � اأقرا�س ليزري������ة.... اإلخ« تخاطب 

الطفل العربي.

مكنة التي ت�ساهم  5- توفري املن�ساآت والأ

يف ممار�سة الن�ساط الثقايف وتعتمد على:

أك������رث عدد م������ن جمالت  اأ- ا�شتيع������اب ا

ن�شطة. الأ

جهزة مبا يتنا�شب  تاأمني اللوازم والأ ب- 

واملن�شاأة.

ج�- توؤمن اإ�رشاك اأكرب عدد من الطليعيني 

يف مكان املن�شاأة.

م������ن  ال�������رشوط  ت�شت������ويف جمي������ع  د- 

الناحيتني التقنية والفنية.

6- توف���ري حوافز معنوية ومادية حتث 

دب���اء والكت���اب والفنان���ني  الفني���ني م���ن الأ

الطف���ل  لثقاف���ة  التف���رغ  عل���ى  واملثقف���ني 

وتتمثل يف النقاط التالية:

والكتابة  دبي  الأ ألي������ف  التا ت�شجيع  اأ- 

طف������ال يف ال�شع������ر والق�ش������ة وامل�رشحية  لالأ

غنية. والأ

دب������ي والفكري  ت�شجي������ع البحث الأ ب- 

والرتبوي يف م�شاألة تربية الطفل وتثقيفه.

والفني���ة  القيادي���ة  ط���ر  الأ تاأهي���ل   -7

املتخ�س�سة يف جمالت ثقافة الطفل ويتم 

عن طريق:

دورات التاأهي������ل القيادي كدورات  اأ- 

هيئات التدريب العليا.

دورات التاأهيل والخت�شا�س. ب- 

ج�- عق������د موؤمترات ون������دوات وحلقات 

البح������ث املتخ�ش�ش������ة حول �ش������وؤون الرتبية 
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الطليعية عامة وثقافة الطفل خا�شة.

افتن������اح دورات ثقافي������ة للم�رشفني  د- 

على م�شتوى الفروع، تنظ������م فيها: املطالعة 

والعرو�س ال�شينمائية وال�شتماع واملو�شيقى 

واللقاءات الثقافية الدورية.

8- التداب���ري الواجب توافرها يف ثقافة 

الطفل:

اأ- الت�رشي������ع: وهي العمل عل������ى اإ�شدار 

نظم������ة والت�رشيع������ات الكفيلة  القوان������ني والأ

بدعم ثقافة الطفل وحمايتها.

ب- التوجي������ه: وهو العم������ل على تقدمي 

طفالن������ا �شمن  ثقاف������ة ملتزمة وموجه������ة لأ

�شيا�شة تربوية هادفة.

ج�������- التن�شي������ق بني املنظم������ات ال�شعبية 

واملوؤ�ش�شات الثقافية.

د- ممار�ش������ة رقابة فعلي������ة وجادة على 

طفال عرب و�شائط  املادة الثقافية املقدمة لالأ

ثقافة الطفل.

ه�- العمل على ا�شتمرارية تطوير ثقافة 

الطفل مب������ا ي�شتجيب ومعطي������ات التجربة 

الطليعي������ة وحتقي������ق تطلعاته������ا واأهدافها، 

ويتكامل مع م�شتج������دات الع�رش ومتطلبات 

الرتبية املدر�شية.

ل�شك يف اأن تدبري ثقافة الطفل مرهون 

بخ�شو�شيتها القائمة على اعتبارات تربوية 

�ش�س  وفنية خمتلفة مما يفيدنا يف حتديد الأ

الكفيلة بتطوير واق������ع ثقافة الطفل، اأي اأن 

لو�شائط ثقافة الطفل اعتبارات وخ�شائ�س 

تختلف عن اأجه������زة الثقافة املوجهة للكبار. 

و�شنذكر هنا بع�س املالحظات انطالقاً من 

حقيقة مفادها اأن تقالي������د الثقافة ال�شعبية 

لتزال هي ال�شائدة يف ا�شتمرار قوى املوروث 

ال�شفهي غالباً واملكتوب نادراً، واحلق اأن كل 

أة م�شنة هو مكتبة حية، وتفوق  أو امرا رج������ل ا

هذه املكتبة يف غناها وتاأثريها جممل اجلهود 

املبذول������ة يف هذا ال�شاأن ينبغي التفريق بادئ 

ذي ب������دئ بني اأدب موؤل������ف واأدب �شعبي من 

دب املرتجم وغري  جه������ة. واأن نقر بفاعلية الأ

املعد للطفل العربي من جهة اأخرى.

�شا�شية  أم������ا و�شائط ثقاف������ة الطف������ل الأ ا

ذاع������ة والتلفزيون  كامل�������رشح وال�شينم������ا والإ

وال�شحاف������ة فهي حتت������اج اإىل عناية ق�شوى 

توؤ�ش�س لها اأولً وت�شمن فعاليتها ثانياً.

اإن مث������ل ه������ذا الع������رتاف ل يقل������ل من 

اأهمي������ة ال�شعي للنهو�������س بثقافة الطفل، بل 

يوؤك������د من جديد ج������دارة البح������ث يف اآفاق 

هذه الثقاف������ة قيا�شاً لوظيفته������ا. لذا، لبد 

من تدبري لو�شائ������ط ثقافة الطفل يف القطر 

العربي ال�ش������وري ياأخذ يف اعتباره اأن �شوؤون 

امل�شتقبل العربي تب������دو اليوم، وباإحلاح اأكرب 
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مرهون������ة باإعداد الطفل العربي، اإنها م�شاألة 

تتج������اوز حدود احل������وار العقائدي اإىل تغيري 

الظروف التاريخي������ة الراهنة، هكذا، ت�شبح 

ثقافة الطفل ق�شية ن�شالية ينبغي اأن تكون 

ن جياًل  لها منزلتها يف الهتمام والتقدير، لأ

جديداً يت�شدى للق������وى القاهرة التي تعوق 

امل�شتقبل العربي مببا�رشة التغيري يحتاج اإىل 

ثقافة قادرة على تنمية ال�شخ�شية واإك�شابها 

القيم واملب������ادئ الن�شالية لكي يكون الطفل 

مل يف ظ������الم التاريخ املمتد  العرب������ي هو الأ

اإلينا.

زمة: اإنتاج اأدب  اإن واقع احل������ال يوؤكد الأ

عالم والثقافة مبا ي�شاعدها  مي������د و�شائل الإ

أداء دوره������ا ليتخطى حدوده الراهنة،  على ا

أقلية قارئة هي القادرة على ال�رشاء  خماطبة ا

وعلى التمتع بالو�شائ������ط والرتباط باأحالم 

قلية وليتخطى جذوره املبتورة بالرتاث  هذه الأ

دب العرب������ي ال�شعبي امللفوظ  ع������رب اإحياء الأ

واملكت������وب باإحالل � اخلي������ال � حمل اخلرايف 

أ�شالي������ب الكتاب������ة اجلدي������دة كما يدعو  � يف ا

الكث������ري من املخت�شني ول ميك������ن اأن يتحقق 

مثل ه������ذا النتاج اإل يف ظ������ل تدابري ت�شمن 

نتاج اأدب  حتقيق الغايات املرجوة: ال�شعي لإ

ن  يحمل خ�شو�شيتنا القومية واحل�شارية، لأ

عالم لدوره������ا بحيث تكون  أداء و�شائ������ل الإ ا

نتاج يف فنون  تثقيفي������ة وتربوية ل يرتبط بالإ

أ�شئلة  جابة على ا اأدب الطفل وحده، بل يف الإ

أ�شئلة  الثقاف������ة القومية ال�شرتاكي������ة اأو على ا

ر�شالت������ه بتعبري ا�شطالحي، فال اأدب اأطفال 

أ�شا�شاً، وهكذا، ل  ب������ال ر�شالة، اإنه تعليم������ي ا

أ�شاليب  تنف�ش������ل و�شائط اأدب الطفل ع������ن ا

تدبريه.

طف������ال موجهاً وحاماًل  اإن ك������ون اأدب الأ

أ�شاليب  لدلللته الرتبوية يحت������م النظر يف ا

التو�شيل والنت�ش������ار، وهو ما ن�شميه بعملية 

تدب������ري و�شائ������ط ثقاف������ة الطف������ل: اأن نعيد 

النظ������ر يف خ�شائ�س الكتابة مب������ا يتنا�شب 

ذاعة،  عالمي امل�رشح، الإ وطبيعة الو�شيط الإ

غني������ة، اللوحة،  التلفزي������ون، ال�شحاف������ة، الأ

ال�شينما.. اإلخ.

أ�شا�ش������اً متيناً  وت�ش������كل ه������ذه املراع������اة ا

يف التوج������ه اإىل الطف������ل اأي تركي������ب البنية 

دبي������ة والفني������ة وفق اعتب������ارات الو�شيط  الأ

الثقايف، فالو�شائ������ط تقوم على مادة مكتوبة 

مقدمة باأ�شل������وب الو�شيط. اإن تدبري و�شائط 

الثقافة يعن������ي مناخاً لتوفري م������ادة تثقيفية 

ترف������د الرتبي������ة ال�شيا�شية للفك������رة القومية 

ال�شرتاكية، ول يكون من������اخ بدون اإجراءات 

وقوان������ني تكف������ل التنفيذ وت�شم������ن النت�شار 

جلمي������ع اأطفال القطر دون ا�شتثناء وما هذه 
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جراءات والقوان������ني اإل عون حتتاجه كل  الإ

ثقافة اأ�شيلة.

-  و�سائط ثقافة الطفل:

�شاليب  والأ جه������زة  الأ وه������ي جمموع������ة 

طفال اإىل اأدبهم، واأهم  باعتبارها و�شائط الأ

هذه الو�شائط:

ال�شحافة باأنواعها. اأ- 

الكتاب. ب- 

ج�- امل�رشح.

د- ال�شينما.

ذاعة. الإ ه�- 

و- التلفزيون.

أ�شاليب اللقاء )ال�شت�شافة/ الزيارة/  ز- ا

املبا�������رش/ امل�شابق������ات  املناب������ر/ احلدي������ث 

لعاب/ حلقات البحث..اإلخ(. والأ

اللوحة. ط- 

- اعتبارات ثقافة الطفل:

لثقاف������ة الطف������ل خ�شائ�������س متلي على 

املربي بع�������س العتبارات، وقد اأوجز اأحمد 

جنيب هذه العتبارات فيما يلي:

اأ- العتبارات الرتبوية وال�سيكلوجية، 

وتتعلق بالنواحي التالية:

طف������ال وعالقتها  مراح������ل النمو عند الأ

بخ�شائ�شه������م مبا يف ذل������ك الفروق الفردية 

والبيئة الجتماعية.

طفال مبا  - مراحل النمو اللغوي عند الأ

يف ذل������ك م�شكلة القامو�������س امل�شرتك للطفل 

ومراع������اة ال�شمات املميزة للغ������ة العربية اأو 

طفال منها. أ�شاليب الكتابة ومواقف الأ ا

ب- العتبارات الفنية العامة:

طفال  مما يتعلق بخ�شائ�س فنون اأدب الأ

أو البناء  كالق�شة والق�شيدة �شواء يف الفكرة ا

أو  أو ال�شخ�شي������ات ا أو ال�������رشاع ا أو ال�������رشد ا ا

أو التذوق. وزان ا أو الأ احلوار ا

ج�- العتبارت الفنية اخلا�سة:

مما يتعل������ق بخ�شائ�������س الو�شيط نف�شه 

أو التلفزيون،  أو امل�رشح ا ذاعة ا أو الإ كالكت������اب ا

ول������كل و�شيط طبيعة فني������ة ينبغي مراعاتها 

طفال. لدى خماطبة الأ

- مفهوم الثقافة الطفلية:

هي م������ا ي�شنع������ه الكب������ار م������ن الثقافة 

مبختلف فنونه������ا وو�شائطها الطفلية بق�شد 

طف������ال للتاأثري فيهم مراعني من  التوجيه لالأ

خالل ه������ذا التوجيه اعتبارات ثقافة الطفل 

مبا يجعله عماًل تربوياً.

- وم�سادر الثقافة الطفلية هي: 

دب ال�شعبي: وهي متنوعة  1- فن������ون الأ

مثال  �شاطري والأ منها: احلكاية ال�شعبية والأ

هازي������ج حيث ميكن للكاتب اأن  غاين والأ والأ
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يقدم للطفل ثقاف������ة م�شتوحاة من اأحد هذه 

الفنون اأو من بع�س عنا�رشها.

دب التعليم������ي: ويق�ش������د ب������ه كل  2- الأ

دب التي تهدف  اإىل تو�شيع مدى  اأعم������ال الأ

أو النظرية، و�شمي تعليمي،  املعرفة العلمية ا

فكار اأكرث مما يهتم  نه يهتم باملع������ارف والأ لأ

بالنواحي الفنية.

ن�شانية: وه������ي ما كونه  3- التجرب������ة الإ

أو اجتماعية اأو  الكاتب من انطباعات فردية ا

أو  اإن�شانية حيث يعتمد على معاناته وخربته ا

ن�شانية جمعاء. معاناة جمتمعه والإ

ويلع������ب اخلي������ال دوراً كب������رياً يف اإنت������اج 

ثقاف������ة طفلي������ة يف التعبري ع������ن جتربة كاأن 

ي�ش������ور الكاتب حدث������اً جدي������داً ابتدعه من 

أو ي�شتمده من حياة  خياله اأو حياته اليومية ا

خرين. الآ

بداع اأدب  4- التاري������خ: ويعترب م�شدراً لإ

طفال اإذ يعود الكات������ب غالباً اإىل املا�شي  الأ

لي�شتعي������د اأحداثه ووقائعه الب������ارزة، ويبعث 

�شخ�شياته من جديد.

طفال طبيعة معينة تظهر يف  ولثقافة الأ

العتبارات التي تراعيها واأ�رشنا اإليها:

1- العتبارات الرتبوية وال�سيكولوجية 

فيما يتعلق:

طف������ال  مبراح������ل النم������و عن������د الأ اأ- 

وعالقته������ا بخ�شائ�شها مبا يف ذلك الفروق 

الفردية والبيئية والجتماعية.

طفال  مبراحل النمو اللغوي عند الأ ب- 

مبا يف ذلك م�شكلة القامو�س امل�شرتك للطفل 

ومراعاة ال�شمات املميزة للغته.

فيم���ا  العام���ة  الفني���ة  العتب���ارات   -2

طفال: يتعلق بخ�سائ�س فنون اأدب الأ

أو ال�������رشد  أو البن������اء ا �ش������واء يف الفك������رة ا

أو  يق������اع ا أو الإ أو ال�شخ�شي������ات ا أو ال�������رشاع ا ا

اخليال.

طفال  الكات������ب ال������ذي يوؤلف ق�ش������ة لالأ

علي������ه اأن يعاين خ�شائ�������س الق�شة املوجهة 

طفال، وهي ما ن�شميه العتبارات الفنية  لالأ

العامة مما ل������ه عالقة وا�شحة بنظرية اأدب 

طفال. وهذه الق�شة ل ميكن اأن تقدم عرب  الأ

و�شي������ط ثقايف اآخر )مثل امل�������رشح وال�شينما � 

ذاعة � ال�شحاف������ة( اإل بعد اإعادة كتابتها  الإ

مبا يتوافق مع خ�شائ�س هذا الو�شيط.

طفال  وهنا تثار م�شكالت اإي�شال اأدب الأ

طفال باعتبارهم جمهوراً خا�شاً يحتاج  اإىل الأ

اإىل درا�شة مو�شعة ل�شمان التاأثري فيهم.

طفال  م�سادر ثقافة الأ

اإىل  الطفول���ة  النف����س  علم���اء  يق�س���م 

مرحلتني:

وىل، ومتتد من  1- مرحلة الطفول������ة الأ
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الولدة حت������ى �شن ال�شاد�ش������ة، ويطلق عليها 

أو »مرحلة  ا�ش������م »مرحلة ما قبل املدر�ش������ة« ا

الطفولة املبكرة«.

2- مرحلة الطفول������ة الثانية، ومتتد من 

�شن ال�شاد�شة حت������ى املراهقة، ويطلق عليها 

اأحياناً ا�شم »مرحلة الطفولة املتاأخرة«.

وىل،  يق������ع العمل الرتب������وي يف املرحلة الأ

�رشة، وق������د ت�شاعدها مدر�شة  عل������ى عاتق الأ

طفال، اأما يف املرحلة  احل�شانة ورو�ش������ة الأ

الثاني������ة، في�شرتك يف هذا الع������بء املجتمع 

�رشة، لن  واملن������زل واملدر�شة وال�شارع م������ع الأ

نتمك������ن يف هذا البحث املح������دد، اأن ندر�س 

أو  �رشة ا أو الأ درا�ش������ة تف�شيلية دور املجتم������ع ا

املدر�شة يف تربية الطفل يف النواحي اجل�شمية 

واخللقية والوجدانية والجتماعية والعقلية، 

فذل������ك عمل طويل جن������ده يف بطون الكتب، 

لكنن������ا �شوف نتحدث حديث������اً ب�شيطاً. � رمبا 

يكون م�شمونه معروفاً لدى الكثريين � حول 

ن�شانية اإىل الطفل  نق������ل ثقافة املجتم������ع والإ

من������ذ البداية حت������ى نهاية مرحل������ة الطفولة 

الثانية، اأي حتى �شن ال�شاد�شة ع�رشة.

وىل التي تعمل  �رشة ه������ي اخللي������ة الأ الأ

على نقل الثقافة وتعليم اللغة وتنمية العقل 

أم������ا يف مرحلة  وىل ا يف مرحل������ة الطفولة الأ

الطفولة الثانية: فيكون التعاون بني املدر�شة 

�������رشة وكل موؤ�ش�شة من  واملجتمع وتتحمل الأ

ه������ذه املوؤ�ش�شات الثالث������ة م�شوؤولي������ة تربية 

الطف������ل، واأي تق�شري فيه������ا ي�شبب خلاًل يف 

تكوي������ن �شخ�شية الطف������ل. وهكذا ننظر اإىل 

أنه������ا �شاملة كلية ت�شمل  عملية الرتبية على ا

جميع اجلوانب اجل�شمية والعقلية واخللقية 

والجتماعي������ة والنف�شية والبدنية. واإذا قمنا 

بتجزئته������ا فذل������ك من اأج������ل ت�شهيل البحث 

والدرا�شة.

بدايات النمو العقلي واللغوي:

وىل وال�شنة الثانية من مرحلة  تعد ال�شنة الأ

همية، ملا يحدث  ما قبل املدر�ش������ة بالغتي الأ

فيهما من منو ج�شمي وعقلي ووجداين يكون 

أ�شا�شاً يف كل ما يلي من منو، اإذ ينمو الطفل  ا

ج�شمياً، يف هاتني ال�شنتني، اإىل ثالثة اأمثال 

وزن������ه عند الولدة مثلما ينمو دماغه منواً ل 

خرى. يت�شل  يعادل������ه اأي منو يف ال�شنوات الأ

الطف������ل بالعامل اخلارجي، عن������د ولدته، عن 

طريق حوا�شه، غري اأن حوا�شه تكون �شعيفة 

وىل من حياته  يام الأ مر. ففي الأ يف بداية الأ

ل ي�شعر بالفرق بني ال�شوء والظالم، ولكنه 

م������ا يلب������ث اأن يتعلم ذل������ك بالتدريج فيدرك 

درجات ال�شوء، ويتعلم كيف يثّبت ب�رشه يف 

�شي������اء القريبة والبعيدة، ويف نهاية ال�شهر  الأ

�شوات  الرابع يدرك الف������روق الكربى بني الأ
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املختلفة للنمو العقل������ي، ولهذه املرحلة �شلة 

وثيقة بق������درة الطفل على امل�ش������ي والكالم، 

�شياء، ومن������و حوا�شه  وات�ش������اع معرفت������ه بالأ

املختلفة. كل ذلك يزي������د بخربته ال�شخ�شية 

ومنوه العقلي، كم������ا اأن منو اللغة مظهر من 

مظاه������ر النمو العقلي، فق������د دلت التجارب 

طفال املتخلفني يف النمو اللغوي  أن الأ عل������ى ا

متخلفون يف ال������ذكاء فيق�شد بالنمو العقلي 

منو القدرات وال�شتعدادات العقلية املختلفة 

كالق������درة على التذكر واملحاكم������ة والت�شور 

أ�شب������ه. ويت�شف  والتعمي������م والتجري������د وما ا

خيال الطفل يف هذه املرحلة باأنه غري مقيد 

بالواق������ع، ويبدو ذل������ك يف حديثه ويف ر�شمه 

ألعابه، فيتحدث مث������اًل باأنه راأى وح�شاً  ويف ا

يف ال�شارع البعي������د، وي�شع املاء يف فم لعبته 

أو ليقيها من  أو يغطيها لتن������ام، ا لي�شقيه������ا، ا

الربد، وكذلك عندما ير�شم رجاًل مثاًل، فاإنه 

قد ير�شم له ع�رشة اأ�شابع يف اليد الواحدة، 

واإذا ر�شم �شجرة وطف������اًل بجانبها، فاإنه قد 

ير�ش������م الطفل اأط������ول من ال�شج������رة، اأو قد 

ير�شم اليد اليمنى، التي متتد لتلقط الثمرة، 

اأطول من الي������د الي�رشى التي ل تعمل �شيئاً، 

وهكذا جن������ده يبالغ يف ر�ش������م بع�س اأجزاء 

أو ال�شخ�س املر�ش������وم، ويغفل بع�س  ال�شيء ا

�شا�شية التي  ج������زاء، وهذه هي ال�شم������ة الأ الأ

تطب������ع خيال الطفل يف هذه املرحلة، وتبعده 

عن التقي������د بالواقع، وتدفع������ه نحو التحلل 

بعيداً بن�ش������اط وفعالية، ي�شاف اإىل ذلك ما 

نراه عند الطف������ل من اهتمام بنف�شه وتركيز 

هوائه وف�شوله  خرين لأ على ذاته وت�شخري الآ

وحبه لال�شتطالع.

يعي�س الوليد يف دائرة �شيقة ت�شم بع�س 

املنبهات املح������دودة، الداخلية اأو اخلارجية 

مل  الت������ي توؤث������ر يف ج�شم������ه مثل اجل������وع والأ

غطية وغريها  أة والتغذية والثياب والأ واجلرا

�شياء التي حتتك بج�شمه مبا�رشة، لكن  من الأ

هذه الدوائر حوله ما تلبث اأن تاأخذ بالت�شاع 

تدريجياً، لتخرج ع������ن نطاق ج�شمه، حينئذ 

أ بالت�شال بالع������امل اخلارجي عن طريق  يبدا

احلوا�س. وهنا ي�رشع باكت�شاب اللغة، وياأخذ 

حداث  �شياء وبالأ بربط الرموز اللفظي������ة لالأ

فيع������رب عن خرباته وحاجات������ه لغوياً، وبذلك 

يكون قد بلغ م�شتوى منا�شباً من القدرة على 

الفهم وعل������ى ا�شتنباط املعاين من اخلربات، 

طفال »وحتى  ول نن�شى اأن املع������اين، عند الأ

عند الرا�شدين اأحيان������اً«، تختلف باختالف 

خرباتهم وظروف حياتهم.

فق������د تث������ري كلم������ة واحدة معني������ني عند 

أليفاً  طفلني، فكلمة »كلب« مثاًل تعني حيواناً ا

عند طفل، وتعن������ي حيواناً خميفاً عند اآخر، 
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ويرج������ع ذلك اإىل اأن م������ا اختزنه الطفل وما 

أثراً انفعالياً يوؤثر  اكت�شبه الطفل، يرتك فيه ا

�شياء  يف �شلوك������ه واجتاهه ومواقف������ه اإزاء الأ

ويف املع������اين التي تدل عليه������ا، لذا كان من 

طفال  واج������ب املدر�شة اأن ت�شوب مفاهيم الأ

اخلاطئة، وتك������ون عندهم مفاهيم �شحيحة 

ع������ن الع������امل املحيط بهم، ع������ن طريق العمل 

ن القدرة على التعلم  وفح�س املح�شو�شات، لأ

النظري تتطلب القدرة على التفكري املجرد.

طفال، قبل نهاية الطفولة  ول ي�شتطيع الأ

الثاني������ة، اكت�ش������اب الق������درة عل������ى ا�شتعمال 

لف������اظ املج������ردة واإب������راز العالق������ات بني  الأ

ف������كار املختلفة والتعبري ع������ن اأوجه ال�شبه  الأ

والختالف بينها.

قامت درا�شات عديدة، يف اأوروبا واأمريكا، 

طفال يف مراحل النمو  لتحديد مف������ردات الأ

أو�شع التجارب يف هذا املجال  املختلفة. ومن ا

م������ا قام به �شمث الذي وجد اأن تقدم الطفل 

وىل  يف الكالم يكون �رشيعاً جداً يف الفرتة الأ

من بدء تكلمه، وتك������ون ح�شيلته اللغوية يف 

وىل من حياته، ثالث كلمات فقط،  ال�شنة الأ

وت�شل يف ال�شنة الثالثة اإىل 896 كلمة ، ويف 

ال�شنة ال�شاد�شة اإىل 2562 كلمة.

وقال �شمث: اإن منو املفردات عند الطفل 

يختلف باختالف حمي������ط اأ�رشته والظروف 

الرتبوية التي تُهياأ له يف املنزل واملدر�شة. اأما 

»تريمان« فقد قدر ع������دد املفردات اللغوية، 

ابت������داًء م������ن ال�شنة الثامنة م������ن العمر على 

النحو التايل:

معدل املفرداتالعمر بال�شنوات

3600 كلمة8

5400 كلمة10

7200 كلمة12

9000 كلمة14

11700 كلمة16

13500 كلمة18

ومهما يكن من اأمر فاإن من ال�شعب جداً 

اأن نعرف ب�شورة دقيقة الكلمات التي يتاألف 

منها قامو�س كل �شخ�س، وقد ا�شتغل كل من 

»ثورندايك« و»تريم������ان« و»بياجيه« وكثريون 

اآخرون، يف هذه امل�شاألة، غري اأن النتائج التي 

تو�شل������وا اإليه������ا ل تعدو اأن تك������ون تقديرات 

حوال. عامة يف معظم الأ

ل ن�شتطي������ع اأن نزع������م اأن نتائ������ج تل������ك 

التج������ارب والدرا�شات متثل من������و مفردات 

طفال يف بالدنا نظراً لختالف الظروف  الأ

والبيئات، لكنها على كل حال، تعطينا فكرة 

تقريبية عن تطور املفردات التي ي�شتخدمها 

الطفل يف مراحل منوه املختلفة، كما تبني لنا 

اأن الطفل، قبل التحاقه باملدر�شة، قد يتمتع 
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ب������رثوة لغوية جيدة يجب اأن يعمل املعلم على 

تنميتها واإغنائها با�شتمرار، واأن يبذل جهده 

لت�شحيح ما عند هذا الطفل من اأخطاء يف 

اللفظ اأو يف املعنى.

يُرجع علماء النف�س واملربون التفاوت بني 

طفال، من حيث ال������رثوة اللغوية وم�شتوى  الأ

من������و امله������ارات اللغوية عنده������م اإىل عوامل 

عديدة منها:

- امل�ستوى العقلي للطفل:

أترابهم  ذكياء يتكلمون قبل ا طفال الأ فالأ

متو�شطي الذكاء.

- العوامل الفيزيولوجية:

طفال امل�شابني  كما هي احلال عن������د الأ

بعاهات �شمعية اأو عيوب يف اأع�شاء النطق.

- عوامل اجلن�س:

من املوؤكد اأن البنت ت�شبق ال�شبي، الذي 

مياثلها يف العمر، يف النمو اللغوي.

- عامل ال�سن:

اإذ كلما ارتقى الطفل بعمره ارتفع م�شتواه 

اللغوي لعالقة ال�شن بالن�شج. 

واأخ������رياً هن������اك عامل هام ج������داً يلعب 

ث������ر يف هذا املج������ال، األ وهو  دوراً بعي������د الأ

حميط الطفل وم�شت������وى اأ�رشته القت�شادي 

والجتماعي والثقايف والرتبوي.

وهنا نحب اأن ن�شري اإىل نقطة هامة جداً 

وهي اأن التعبري ال�شفه������ي �شهل على الطفل 

يف املدر�ش������ة بالقيا�س مع التعب������ري الكتابي، 

له������ذا جن������د اأن مناهج املدر�ش������ة يف مرحلة 

�شا�شي تعتني يف ال�شفوف الثالث  التعليم الأ

وىل بالتعبري ال�شفهي، ثم تتدرج مع الطفل  الأ

يف التعب������ري الكتاب������ي من اجلم������ل الق�شرية 

والعبارات املقت�شبة النافعة اإىل املو�شوعات 

املطول������ة، وتلح هذه املناه������ج على اأن يجعل 

املعلم ه������ذه املو�شوعات منتزع������ة من واقع 

التالميذ، ودائرة حول خرباتهم، وت�شرتط اأن 

يكون املعلم م�شجع������اً لتالميذه، حكيماً عند 

ت�شحيح اأخطائه������م، كي ل يجعلهم ي�شعرون 

أو بكره در�س التعبري. حباط ا خفاق والإ بالإ

وثمة مالحظة اأخرى تنتج عن املالحظة 

ال�شابق������ة وتتلخ�������س فيم������ا يل������ي: يظهر اأن 

البحوث احلديثة التي جرت لتعيني املفردات 

تبني اأن اأطفال املدار�������س يعرفون عدداً من 

املف������ردات اأكرب جداً مما كان يظ������ن �شابقاً، 

ففي الدرا�ش������ات التي مت فيه������ا اختبار 44 

طفال  طفاًل ظهر اأن الكلمات التي يعرفها الأ

ترتاوح ما بني »6000« كلمة و»48000« كلمة 

»واأن هذه الكلم������ات، يف ال�شف الثاين ع�رش 

ترتاوح ما بني »36700« كلمة اأو »136500« 

كلمة. واملعدل الو�شطي »80300« كلمة.

ورغم اأن تعلم عدد كبري من املفردات يعد 
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هم  من اأهم واجبات الطالب واأن الواجب الأ

يزداد فهماً ملعاين الكلمات التي يعرفها من 

قبل، اإن العدد الكبري من اآلف الكلمات التي 

ل يعرف منها �شوى معانيها الغام�شة ل يزيد 

يف قدرت������ه على التفكري واملحاكمة اإل قلياًل، 

لذلك كانت م�شكل������ة العناية باللفظ »حفظ 

فكار« �شغل  الكلم������ات فقط من غري اإتقان الأ

أولئك الذين  املدر�ش������ني ال�شاغل، ول�شيم������ا ا

يدر�شون يف املدار�س الثانوية ويف اجلامعات. 

اإن الط������الب يحتاج������ون اإىل التعلم من اأجل 

أو اأي  الفه������م اأكرث من حاجته������م اإىل التعليم ا

�شيء اآخر.

ويتي�رش الفهم باملخزون الثقايف والنتباه 

فكار، ولي�س لتكرار الكلمات فقط. اإن ما  لالأ

تقدم يقودنا اإىل م�شاألة منو املفاهيم اللغوية 

الذي يع������د من اأهم مظاه������ر النمو العقلي، 

واملفه������وم هو فكرة عامة ت�شمل كل ما ميكن 

أو  أو الرموز ا �شياء ا اأن يوحيه للفرد اإحدى الأ

املواقف. والرمز اللفظي، الذي ميثل اإحدى 

املفاهي������م ل تنح�رش دللت������ه يف �شيء خا�س 

�شياء.  بعين������ه، بل تتناول عدداً كب������رياً من الأ

وىل، على العموم،  طفال الأ وتتخذ مفاهيم الأ

�شكل وج������ه ال�شبه يف احلجم العام اأو جممل 

ال�شيء.

أ�شماء،  وىل م������ن ا أل������ف لغة الطفل الأ وتتا

وم������ا اإن ي�شتعمل ال�شم للدللة على اأكرث من 

�شيء واح������د، من جن�س واح������د، حتى يكون 

طار العام للمفهوم.  ه������ذا ال�شم قد اتخذ الإ

�شم������اء املج������ردة تنمو يف مرحل������ة ثانية،  والأ

�شماء املح�شو�شة حتولً  لكنها اأ�شع������ب من الأ

اإىل مفاهيم.

وق������د قام »بياجيه« بكث������ري من التجارب 

طفال،  عل������ى منو التفكري باملفاهي������م لدى الأ

وىل،  أن املفاهيم تتكون يف الطفولة الأ وكرر ا

�شياء  طفال ال�شغار يفكرون بالأ ووجد اأن الأ

أنف�شهم واحلوادث عينها،  �شخا�س ا ذاتها والأ

ول يفك������رون باخل�شائ�س التي ت�شرتك فيها 

�شخا�س اأو احلوادث. أو الأ �شياء ا هذه الأ

فراد  وبعب������ارة اأخرى ه������م يفك������رون بالأ

أو الفئ������ات، لذلك يجدون  ل باملجموع������ات ا

التعمي������م �شعباً، وهم ل يكت�شب������ون القابلية 

على اإدراك العنا�������رش امل�شرتكة وعلى تكوين 

املفاهيم ال�شحيح������ة اإل عندما ياأخذون يف 

أ  الن�شج. ورغم اإن تاألي������ف املفاهيم قد يبدا

وىل فاإننا  ب�ش������ورة بدائي������ة يف الطفول������ة الأ

نالحظ اإن الف������رد ل ي�شتطيع، على العموم، 

كرث تعقيداً وجتريداً اإل يف  فكار الأ اإمن������اء الأ

مرحلة متاأخرة جداً. لذا كانت مفاهيم مثل: 

ح�شان والدميقراطية والكربياء واملروءة...  الإ

طفال  واأمثاله������ا ل تعني �شيئ������اً اإل قلياًل لالأ
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الذين ميلكون عم������راً عقلياً دون الثانية ع�رشة 

أو الثالث������ة ع�رشة. لكن عملية التعلم باملفاهيم،  ا

أو معق������دة جداً تعد جزءاً  �ش������واء كانت بدائية ا

هاماً ودائماً تقريباً من تربية الفرد وتعليمه يف 

جميع املراحل: من ال�شنوات التي ت�شبق املدر�شة 

البتدائية اإىل الدرا�شة العليا يف اجلامعة.

املراجع :

آخ���رون(: علم النف�ض الرتب���وي � الكتاب الثاين � مكتبة النه�ص���ة امل�رشية � القاهرة  آرث���ر غنيت����ض )وا ا  -

.)1��4(

اأبو رية، جمال: »ثقافة الطفل العربي«، دار املعارف، »�صل�صلة كتابك«، القاهرة، ���1.  -

اأبو مو�صى، د.اأحمد: »الطفل يف النرث الفني ال�صوري«، دم�صق، ���1.  -

اأبوهيف، د.عبداهلل: »التنمية الثقافية للطفل العربي«، احتاد الكتاب العرب، دم�صق، 2001.  -

ال�صماع، �صالح: »ارتقاء اللغة عند الطفل«، دار املعارف، م�رش، 1��2.  -

طفال يف املدر�صة البتدائية ال�صورية«، د.ت. الفي�صل، �صمر روحي: »ق�ص�ض الأ  -

جعف���ر، د.عب���د الرزاق: »املرب���ي ال�صوفياتي مكارنكو« � ر�صالة جامعي���ة )���1(. »احلكاية ال�صاحرة«،   -

احتاد الكتاب العرب، دم�صق، ���1.

طفال ومكتباتهم«، مركز هيا الثقايف، عمان، ���1. �رشايحة، هيفاء: »اأدب الأ  -

عالم«، الكويت، 1��0. �صالح، علي: »لغة الت�صال وو�صائل الإ  -

عامل الفكر )جملة(: عدد خا�ض بالطفولة، الكويت، ���1.  -

عب���د املنعم الزي���ادي: بني الطفولة واملراهقة )طريقك اإىل ال�صع���ادة � �صل�صلة �صيكولوجية( ال�رشكة   -

وىل اأيلول /���1/. العربية للطباعة والن�رش � مطبعة م�رش � الطبعة الأ

ع���دة موؤلف���ني: »ا�صرتاتيجي���ة تطوير الرتبية العربي���ة«، املنظمة العربية للرتبي���ة والثقافة والعلوم،   -

عالم، ليبيا، ط1، ���1. املن�صاأة ال�صعبية للن�رش والتوزيع والإ

ن�صاء �  ول � ���1-���1 � مطبع���ة الإ فئ���ة م���ن املدر�ص���ني: اأ�ص���ول الرتبي���ة وعل���م النف����ض � اجل���زء الأ  -

دم�صق.

كرا�صات هيئة التدريب املركزية لطالئع البعث.  -

دب«، ترجمة د.حمي الدي���ن �صبحي ومراجعة د.ح�صام  واري���ن، اأو�ص���نت )ورينيه ويلي���ك(: »نظرية الأ  -

داب، دم�صق، 1��2. على لرعاية العلوم والفنون والآ اخلطيب، من�صورات املجل�ض الأ

ويل�صن، ن. بوتر: الرتبية و�صيكولوجيا الطفل ط2 ترجمة اأديب يو�صف � املطبعة التعاونية بدم�صق   -

.)1���(

¥µ
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 Stephen )1916-1864( نكليزي �شتيفن فيليب�������س ق الكاتب الإ يتط������رَّ

Phillips يف م�رشحيته )باولو وفرانت�شي�شكا( اإىل حكاية احلبِّ العميقة التي 
دت ب������ني م�شرييهما، يف هذه احلياة، ويف احلياة ما بعد  ربطت بينهما، ووحَّ

أنهما منوذجان اأخالقيَّان، ينتميان اإىل مقيا�س اخلري وال�رش،  امل������وت، والواقع ا

غراء،  أنهم������ا يحّكم������ان العاطفة على ح�ش������اب العقل، وي�شتجيب������ان لالإ غري ا

ويعرتف������ان باأن لقاءهما، وانفرادهما معا، خطيئة اأخالقية ت�شتوجب العقاب. 

�ستيفن فيليب�س

خالق واإ�سكالية العواطف والأ

كاتب �سوري

العمل الفني: الفنان مطيع علي،

❁

ò

❁
د. غالب �سمعان
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نكليزي،  ومما هو معروف عن هذا الكاتب الإ

اإبداعاته ال�شعري������ة التي لقت رواجا كبريا، 

�شافة  نت بالإ وجملة م�رشحياته الت������ي ت�شمَّ

اإىل )باولو وفرانت�شي�ش������كا( كال من )نريون( 

أولي�شي�������س( و)خطيئ������ة داود( و)ه������ريود:  و)ا

يطايل دانتي  تراجيدي������ة(. وكان ال�شاع������ر الإ

 Dante  )1321-1265( أليجي������ريي  ا

أ�ش������ار اإىل هذين العا�شقني  Alighieri قد ا
لهية(، وحتديداً يف  يف موؤلفه )الكوميدية الإ

ول اأي  ن�ش������ودة اخلام�ش������ة من جزئه������ا الأ الأ

أدباء،  )اجلحيم(، ومنذ ذل������ك احلني توقف ا

وموؤلف������ون مو�شيقي������ون كث������ريون، عند هذه 

نكليزي  احلكاية املوؤثرة، ويبدو اأن الكاتب الإ

خر، مبا  �شتيف������ن فيليب�س ق������د تاأثر ه������و الآ

تنط������وي عليه ه������ذه احلادثة م������ن عواطف 

������ن احلبيب������ان من  أه������واء، مل يتمكَّ جاحم������ة وا

غراء املتولد عنها،  كبحها، بل ان�شاقا وراء الإ

بالرغم م������ن اأن فرانت�شي�شكا متزوجة، ومن 

�شغ������ر للزوج جوفاين،  خ الأ اأن باول������و هو الأ

م������ر ال������ذي اأدى اإىل مقتلهما على يد هذا  الأ

خري، بعدم������ا �شبطهما معاً. ومما يت�شف  الأ

به هذا الزوج افتقاره للجمال، وخ�شونته يف 

أنه اأكرب �شنا  هم من هذا ا حيان، والأ بع�س الأ

م������ن فرانت�شي�شكا بكثري، واأن ال������زواج مل يتمَّ 

بناء على موافقته������ا القلبية اخلال�شة، واأما 

باول������و فاإنه �ش������اب اأقرب اإىل �شنه������ا، واأكرث 

جمال من اأخيه. واملاأثور عن دانتي تعاطفه 

مع هذين العا�شقني، وتوقفه يف مكانهما من 

حبهما،  وا�شتماع������ه حلكاي������ة  )اجلحي������م(، 

وكيفية وقوعهما يف �رشك اخلطيئة، اإكراما 

لهم������ا، وه������ذا التعاطف يقوم عل������ى ح�شاب 

تعاطفه مع الزوج ال������ذي اأقدم على قتلهما، 

�شون������ا لكرامته و�رشف������ه، وبالرغ������م من اأن 

ن�ش������ودة اخلام�شة« تتوق������ف عند اأولئك  »الأ

الذي������ن غلَّبوا العاطفة على العقل، وان�شاقوا 

وراء �شهواته������م وملذاته������م، ف������اإن ال�شاع������ر 

يطايل يعترب خطيئة »باولو وفرانت�شي�شكا«  الإ

أق������لَّ خط������ورة، ورمبا اأمكن اعتب������ار موقفه  ا

�شائب������اً، بالنظ������ر اإىل اأن العا�شقني ميتلكان 

ا اأخالقياً ناجزاً، ويعرتفان بخطيئتهما،  ح�شَّ

ويتقب������الن كلَّ م������ا ح������لَّ بهما م������ن عقاب، 

بد،  أنهم������ا باقيان مع������اً اإىل الأ وعزاوؤهم������ا ا

بالرغ������م من عذابهما الذي ل اأمل يف توقفه 

وانتهائه، وبالطبع هناك فارق، بني اأن يكون 

������ز الرذيلة،  امل������رء اأخالقي������ا، وواقعا يف حيِّ

أنه ملع������ون، دون اأمل يف النجاة، واأن  وعاملا ا

أدائه  يك������ون، باعرتافه، غ������ري اأخالق������ي يف ا

������ا طبيعيَّا،  احليات������ي، الذي يعت������ربه بوهيميَّ

كال�شاع������ر الفرن�شي �ش������ارل بودلري )1821-

واأن   Charles Baudelaire  )1867
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أداوؤه الالاأخالقي، مع  ا يرتاف������ق 

اعتقادات غري اإميانية، وهو ما 

أنه ا�شتط������اع اخلروج من  يعني ا

والتطه������ر  الرذيل������ة  نط������اق 

املاألوف،  باملعن������ى  والف�شيل������ة، 

خر،  واأ�شبح م�شريه يف العامل الآ

اإ�شكالية مبهمة. وبالرغم من اأن 

ج������ربان خليل ج������ربان )1883-

1931( اعت������اد النف������راد م������ع 

حبيبت������ه �شلم������ى كرام������ة، بعد 

زواجه������ا م������ن رج������ل منتك�������س 

خ������الق، بعي������دا ع������ن اأنظار  الأ

املتطفلني، على ما يرويه لنا يف 

فاإن  ة(،  املتك�رشِّ جنحة  )الأ كتابه 

حبَّهما بق������ي روحيَّا، ومل يتجاوز 

حا�شي�س ومتعها،  ال������روح اإىل الأ

اإل قلي������ال جدا، وم������ا من �شيء 

مين������ع من ناحي������ة عملي������ة، اندفاعهما وراء 

حا�شي�������س ومتعها، اأو جتاوزهما ملعطياتها  الأ

أنهما ينف������ران من  روحّي������ا، انطالق������ا م������ن ا

احلوا�������س، ويتطلعان اإىل عامل الروح، وجربان 

خليل جربان اندفع وراء الرغبوية ال�شهوانية 

ق اإليه������ا يف كتاباتها،  أثن������اء حياته، ومل يتطرَّ ا

أ�شقطها م������ن ح�شاباته،  أن������ه ا وه������و ما يعني ا

باعتباره كائن������ا روحّيا، مك������ني التكوين من 

الناحية الروحي������ة، وبالرغم من كل ما يقال 

عن عظمة هذا الكاتب ال�شويف، فاإن القارئ 

أنه  ي�شعر بقدر م������ن اخلداع، عندم������ا يعلم ا

أثناء حياته،  ان�شاق وراء الرغبوية ال�شهوانية ا

أو قليلة، ول ي�شعر اأن كاتبا  يف اأحي������ان كثرية ا

كالروائ������ي ال�شوري حيدر حيدر، قد خدعه، 

ر احلياة وم������ا فيه������ا، واحلوافز  فق������د �ش������وَّ

ق اإىل الرغبوية  الب�رشي������ة الطبيعية، وتط������رَّ

ال�شهواني������ة، ويف الوقت ذاته، دافع عن املتع 
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الدنيوي������ة، وعن احلري������ة والطوباوية، التي 

دران.  تعني بناء عامل نظيف من النواق�س والأ

ويف م�رشحي������ة )باول������و وفرانت�شي�شكا( ي�شعر 

العا�شق������ان كالهما، باأنهم������ا �شائران باجتاه 

غ������راء، وما ي�شتتبع ذلك  الوقوع يف �رشك الإ

من خطيئة ت�شتوجب العقاب، وهما يحاولن 

الفرار من قدرهما امل�شوؤوم، ومما يفكر فيه 

مري  باولو، درءا للمع�شي������ة، وخيانة اأخيه الأ

جوفاين، الذي وثق ثقة �شاملة باإخال�شه له، 

�������رشة، وال�شفر خارج املدينة،  البتعاد عن الأ

قدام على النتح������ار، اأما فرانت�شي�شكا  أو الإ ا

د اإىل زوجها لئال يرتكها وحدها،  فاإنه������ا تتودَّ

وهي ت�شاأله عن اأخب������ار القتال الدائر، وعن 

اإمكاني������ة ا�شط������راره ملوا�شل������ة املعارك �شد 

خ�شوم������ه، وكل ه������ذا خوف������ا م������ن اإمكانية 

اإقدامه������ا على قبول النفراد بحبيبها باولو. 

غراء هن������ا مرتبط باجلم������ال وال�شباب  والإ

واحلوا�س، والعا�شق������ان يف�شالن يف مقاومة 

خ������ر، وي�شقطان،  اجن������ذاب كل منهما اإىل الآ

وثم������ة �رشاع اأخالقي ل������دى كل منهما، وهو 

�������رشاع عني������ف يه������دف اإىل كب������ح الداف������ع 

ال�شيكولوجي، ال������ذي يقودهما اإىل اخلطيئة 

مثل������ة الزهدية يف  والتهلك������ة، والواقع اأن الأ

الع������امل، تفرت�������س قيام �������رشاع اأخالقي، بني 

خالقيَّات الكابحة لها،  الدوافع الب�رشية، والأ

وه������ذه النوعية من ال�������رشاع، متيِّز النماذج 

خالقي������ة، الواقع������ة داخل  ال�شيكولوجي������ة الأ

ثنائي������ة اخلري وال�������رش، ويف ديوان������ه )هم�س 

اجلف������ون( وحتت عنوان »الع������راك« يفرت�س 

الكاتب ال�ش������ويف اللبن������اين ميخائيل نعيمة 

)1889-1988( اأن الطبيعة الب�رشية تنطوي 

على اإمكانية قيام �رشاع اأخالقي، ي�شتبطنها 

م������ن الداخل، بني املالك وال�شيطان، اأي بني 

قيمت������ي اخل������ري وال�������رش، ووف������ق الفيل�شوف 

مل������اين فريدريك نيت�ش������ة )1900-1844(  الأ

ه������ذه  ف������اإن   Friedrich Nietzsche
الطبيعة الب�رشية، التي تنتم������ي اإليها اأكرثيَّة 

�شكان الع������امل، غري �شليمة بال�������رشورة. ومن 

م انطباعاً  منظور عقالين، فاإن ما وقع، يقدِّ

أح������بَّ كل منهما  ب������اأن هذي������ن العا�شقني قد ا

خر، حبا عاطفي������ا �شهوانيا عظيما جدا،  الآ

������دا م������ع ال�شهواني������ة احل�شية،  أنهم������ا توحَّ وا

اإمكاني������ات التقدم  ل������دى كليهم������ا،  وانتفت 

خالقي������ة الروحية، اأي  باجتاه احلقائ������ق الأ

أنهما افتقدا القدرة على اإجناز تقدم روحي  ا

أو اأفالطوين  أو �شقراطي ا ماورائ������ي �شماوي، ا

أو اأفلوطين������ي، وبالرغم من ه������ذا كله، فاإن  ا

�رشار على اإلقائهم������ا يف جهنم احلمراء،  الإ

حا�شي�������س، والدوافع  ينطوي عل������ى عداء لالأ

الب�رشي������ة الطبيعية، وعندما يطلع املرء على 
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رواي������ة )�ش������ورة دوري������ان غ������راي( للكات������ب 

أو�شكار وايل������د )1900-1854(  يرلن������دي ا الأ

Oscar Wilde اأو على م�رشحية )ماكبث( 
نكليزي ولي������م �شك�شبري )1564- للكات������ب الإ

William Shakespeare )1616 فاإن������ه 

������م معن������ى اأن يف�شل البط������الن دوريان  يتفهَّ

غ������راي، وماكب������ث، يف الف������رار م������ن حال������ة 

د مع ال�������رش الكلي، واأن  أو التوحُّ اللت�ش������اق ا

قدار اأن يُعانيا العذاب  يكون������ا ممن �شاءت الأ

أم������ا »باولو  ب������دي يف جهن������م احلم������راء، ا الأ

وفرانت�شي�شكا« فاإنهما اأقل ميال اإىل ارتكاب 

أو الرذيل������ة منهما، ورمبا  ما يُدع������ى بال�رش ا

أداوؤهما على ف�شيلة ما. ومن ناحية  انطوى ا

دب������اء من اخترب  اأخ������رى، فاإن هن������اك من الأ

د مع ال�رش،  حالة اأقرب ما تك������ون اإىل التوحُّ

د مع اخلري، كاأبي نوا�س العبا�شي  واإىل التوحُّ

أو�ش������كار وايل������د الفيكتوري،  )762-813( وا

أك������رث من هذا، ف������اإن انطواءهم على ال�رش،  وا

وان�رشافه������م اإلي������ه، اأمكنه������م يف الواقع من 

النطواء عل������ى اخلري، وانطالقهم باجتاهه، 

وهذه احلقيقة تعني فيم������ا تعني، اأن »باولو 

وفرانت�شي�ش������كا« قد اأجن������زا بالرغم من كل 

�شيء، ق������درا حمددا من الرتق������اء الروحي. 

لهية( ي�شعر دانتي  ويف بداي������ة )الكوميدية الإ

أليجيريي باأنه �شائع يف غابة مظلمة، ويلمح  ا

أ  أمام������ه، وعندما يبدا نورا عل������ى اأعلى التل ا

ت�شلقه، تعرت�ش������ه وحو�س ثالث������ة، ترمز اإىل 

الكربياء وال�شه������وة واجل�شع، وتعرقل انتقاله 

من حي������ز الرذيلة اإىل حي������ز الف�شيلة، وهنا 

يتدخل ال�شاعر الروماين الأخالقي املاورائي 

فريجي������ل )70-19 ق. م.( Virgil وينت�شله 

من ورطت������ه، ويقوده عرب طبق������ات اجلحيم 

واملطه������ر، حي������ث يلتق������ي حبيبت������ه وملهمته 

بياتريت�ش������ي، ويوا�ش������ل معه������ا الرحلة عرب 

طبقات الفردو�س، اإىل اأن ينتهي بروؤية النور 

لهي، والنطواء الت������ام على حالة املعرفة  الإ

والف�شيل������ة، وهذه احلقائ������ق تعني اأن الفكر 

خالق������ي املاورائي الزه������دي، يت�شمن يف  الأ

الواقع »اجلحيم واملطه������ر والفردو�س« ومن 

أية  الناحي������ة الواقعية، وب�������رشف النظر عن ا

أو اعتق������ادات ماورائية، فاإن كلَّ  اعتب������ارات ا

ر منه������ا، ويقدر  م������ن يخترب الرذيل������ة، ويتطهَّ

على اإدراك الف�شيلة، ينتمي اإىل هذا النظام 

املع������ريف، وهذه الظاهرة موج������ودة يف حياة 

أدب������اء عاملي������ني، كليون تول�شت������وي )1828- ا

Leo Tolstoy )1910. ويب������دو اأن كتاب������ا 

نكليزي ولي������م �شك�شبري، قد تفوقوا على  كالإ

أنهم كانوا اأعظم من  د ا دباء، ملج������رَّ هوؤلء الأ

اأن يتورط������وا فيم������ا يدع������ى بالرذيل������ة، واأن 

يتطه������روا، ويتمكن������وا اأخ������ريا، م������ن اإدراك 
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الف�شيل������ة، ويب������دو اأن الف������ارق الوحيد بني 

أليجي������ريي، وكل من العا�شقني »باولو  دانتي ا

وفرانت�شي�شكا« اإمنا يقت�رش على انتقاله من 

اجلحي������م اإىل املطه������ر والفردو�س، يف حني 

نا من جت������اوز اجلحيم، ويبقى  أنهما مل يتمكَّ ا

يطايل  اأن امل�������رشوع الذي اأجن������زه ال�شاعر الإ

بالرغ������م من عظمته، من منظور �شيكولوجي 

اأخالقي، ماورائي �شعبي، يُعاين من نواق�س 

معينة، فقد تطل������ب جمهودا اأخالقيا جبارا، 

اأي اأن املي������ل اإىل اقرتاف الرذيلة، يبقى ميال 

خر، يف مثل هذه احلال، التي  جب������ارا، هو الآ

ر بالنم������اذج ال�شيكولوجي������ة الأخالقية،  تذكِّ

 Hesiod كال�شاعر اليوناين القدمي هيزيود

على اأن الفيل�ش������وف الرواقي �شينيكا )4 ق. 

أق������رَّ ب������اأن النتق������ال من  م.-Seneca )65 ا

الرذيلة اإىل الف�شيلة �شاأٌن ينبغي له اأن يكون 

ي�شريا، وحبَّذا ل������و ا�شتطاع النا�س اأن يكونوا 

كاأبي الع������الء املع������ري )973-1058( الذي 

ات�شف بالف�شيلة، وب������دت اإمكانية انحداره 

أب������دا، واأكرث من  باجت������اه الرذيلة غري قائمة ا

هذا، فاإن مفاهيمه الأخالقية بدت متطورة، 

أليجي������ريي، وليون  واأرقى مما ل������دى دانتي ا

تول�شتوي، واأ�رشابهم������ا. ورمبا اأمكن اعتبار 

نكلي������زي وليم بلي������ك )1757- ال�شاع������ر الإ

William Blake )1827 مم������ن ينتم������ون 

اإىل النوعية الب�رشية التي انتمى اإليها دانتي 

أغ������اين الرباءة  أليجي������ريي، فف������ي ديوان������ه )ا ا

واخلربة( يعت������رب اأن الرباءة يف مطلع احلياة، 

أنها على قدر  قائم������ة يف الطبيعة الب�رشية، وا

م������ن اله�شا�ش������ة، ال������ذي مينعها م������ن البقاء 

وال�شتمرارية، وهكذا فاإن الندفاع يف طور 

اخلربة، وم������ا يرافقه من ُمعاينة الرذائل، يف 

اين  الع������امل الواقعي ال������ربَّاين، والواقعي اجلوَّ

ن�شان، يف�شح املجال اأمام اإمكانية التقدم  لالإ

رقى،  باجت������اه اإدراك نوعي������ة من ال������رباءة الأ

عظ������م �شاأناً. وم������ن الوا�شح يف م�رشحية  والأ

أة عا�شت  )باول������و وفرانت�شي�شكا( اأن هذه املرا

ول م������ن حياته������ا، يف اأج������واء  يف الط������ور الأ

اأخالقية طاهرة داخل الدير، واعتادت على 

ال�شالة والغناء والتطري������ز، وعندما التقت 

باولو �شقطت يف طور اخلربة معه، ومل يقدرا 

أبداً على التح������رر من اإ�شار احلب ال�شهوي،  ا

أبدية.  أ�شقطهما، واأقام بينهما رابطة ا الذي ا

الرومانتيك������ي  ال�شاع������ر  امتدح������ه  ومم������ا 

�شيل������ي )1822-1792(  نكلي������زي بري�شي  الإ

Percy Shelley يف موؤلفه )اإبيب�شيكيدون( 
أم  أكان اأفالطونيا ا احل������ب العظي������م، �ش������واء ا

ُملتهب������ا، وهذه احلقيقة تط������رح اإمكانية اأن 

أمث������ال جمنون ليلى، ممن انطووا على  يكون ا

رغب������ة ملتهبة، وغري قابل������ة كي ت�شبح واقعا 
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�شافة اإىل الق�شيدة املذكورة،  ملمو�شا. وبالإ

أبان  كتب بري�شي �شيل������ي )جوليان ومادالو( وا

فيها اإ�شكالية اجلن������ون الناجمة عن احلب، 

عندما تطغ������ى العاطفة على العقل، دون اأن 

الرغبوي������ة  اأي  احل�ش������ي،  غ������راء  الإ يك������ون 

ال�شهوانية، �شاأنا ي�شتبطنها من الداخل، ويف 

جملة اإبداعات������ه ال�شعرية، اعتقد باأن احلب 

رادة اجلوهرية، التي ينطوي عليها  يُكوِّن الإ

أن������ه يدف������ع الكائن������ات واملظاه������ر  الع������امل، وا

الطبيعية كلها، باجت������اه التالقي، وي�شتنزف 

قواه������ا، واأمام هذه احلال، يلفت النتباه اإىل 

اأن العق������ل ال�شلي������م، ال������ذي يعن������ي اإح������كام 

ال�شيطرة عل������ى العاطفة، يدفع باجتاه حالة 

اإن�شانية جوانية اأف�شل. ومن ق�شائده الهامة 

التي تناول������ت مو�شوعة »احل������ب« ق�شيدته 

الت������ي حملت عنوان )فل�شف������ة احلب( وفيها 

يدع������و اإىل تالق������ي املحب������ني، ال������ذي يعني 

انتماءه������م اإىل القانون الكوين املقد�س، وثمة 

اإ�ش������ارة ح�شي������ة رغبوية يف ه������ذه الق�شيدة، 

أنها تتج������اوز مناذج دانتي  وفيه������ا دليل على ا

أليجي������ريي، التي اعرت�شت عل������ى الرغبوية  ا

ال�شهواني������ة متاما، وعلى افرتا�س اأن النظام 

فالط������وين الذي اعتقد به بري�شي  املعريف الأ

�شيل������ي، عمَّ العامل، وانت�رش في������ه، فاإن م�شري 

»باول������و وفرانت�شي�شكا« لن يك������ون يف جهنم 

احلمراء، والواق������ع اأن اعتقاد بري�شي �شيلي 

ب������اأن اإرادة احلب حترك الع������امل، وت�شتبطنه، 

قد دفعت ب������ه يف موؤلفاته كافة، اإىل حماربة 

�شادة باملثالية،  الطغيان والكراهي������ة، واإىل الإ

والقيم الأخالقية الرفيعة، دون اأن يكون يف 

دعواته الراديكالي������ة الثورية، امتداح للعنف 

واإراق������ة الدماء، وهو ما يتوافق مع ما انتهى 

اإلي������ه الكّتاب كالرو�شي لي������ون تول�شتوي، يف 

روايته الهامة )احل������رب وال�شلم( فقد جعل 

�رشية القائمة على  العالقات الجتماعية والأ

أنانية  أية مطامح ا أ�شا�س احلب، اأعظ������م من ا ا

ب�رشي������ة، تدفع باجتاه احل������روب وال�شيطرة، 

أي�شا مع ما  واإراق������ة الدم������اء، وهو يتواف������ق ا

انته������ى اإليه باولو، عندم������ا تخلى عن قيادة 

الفرقة الع�شكرية، واكت�شف باأن احلب اأثمن 

أداء قتايل حربي، عل������ى اأن بري�شي  م������ن اأي ا

�شيلي فيما يتعلق باحلب، انتهى اإىل النتقا�س 

من قدر ال�شهوات، وهو ما يتوافق مع الفكر 

خالق������ي املاورائ������ي، ويب������دو اأن ال�شاعر  الأ

م.(  ق.   55-96( لوكريتيو�������س  الروم������اين 

بيقورية،  Lucretius الذي تبنى الفل�شفة الأ
القائلة باأن املتع������ة هي اخلري، قد عانى من 

�شكالية، التي تتغل������ب فيها العاطفة  تل������ك الإ

على العقل، واقرتح كيفيات معينة للخال�س 

أنه مل يتنكر  م������ن اآلم احلب واأوجاع������ه، على ا
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أب������دا لل�شهوة، باملعن������ى الأخالقي املاورائي،  ا

وم������ا م������ن �شيء مين������ع اأن يك������ون تنظريه يف 

عموميَّات������ه، اإجن������ازا فكري������ا، و�شيكولوجيا 

اأخالقي������ا، باملقارن������ة م������ع ما اأعلن������ه دانتي 

أدرك������ه بري�شي �شيلي اأخرياً.  أليجيريي، وما ا ا

واإن������ه ملن الغري������ب اأن يعتقد ج������ربان خليل 

نكلي������زي، واأن  ج������ربان باحل������ب كال�شاعر الإ

يهاجم الطغيان والكراهية، دون اأدنى اإ�شارة 

من������ه اإىل الرغبوية ال�شهواني������ة، بالرغم مما 

أثن������اء حياته،  يق������ال عن اندفاع������ه وراءها، ا

أن������ه روح������اين كب������ري، واأن ه������ذه  والواق������ع ا

اإيجابيا،  الروحانية لي�شت بال�������رشورة �شاأنا 

حوال، توؤدي من الناحية  وه������ي يف اأف�شل الأ

الواقعي������ة، اإىل ا�شتنكار الرغب������ة، والحتفاء 

بها، كارتكا�س ل�شتنكاره������ا، اأي اإىل ظاهرة 

العالقات الغرامية القائمة يف اخلفاء، واإىل 

تنظيمات اجتماعية فيكتورية، تعرقل ارتقاء 

ملاين  ن�ش������ان، ومم������ا اأعلنه الفيل�ش������وف الأ الإ

 )1900-1844( نيت�ش������ة  فريدري������ك 

أن������ه يف�ش������ل اأن  Friedrich Nietzsche ا
يك������ون �شهوانيا، على اأن يك������ون قدي�شاً، واإنه 

مل������ن الوا�شح اأن جربان خليل جربان قد اأقام 

أو انف�شام������ا، ب������ني الدوافع  تفرق������ة ك������ربى ا

املت�شامية،  الروحية  والتطلع������ات  اجل�شدية، 

أ�شقط الرغبوي������ة ال�شهوانية من حياته  أنه ا وا

الوجدانية، حتى عندم������ا تكون واقعا ذاتيا، 

حوال،  أبدا، ويف كل الأ ل يود العرتاف ب������ه ا

أداءه يتفق مع تطلعات الرواد الروحيني،  فاإن ا

أنك������روا احلوا�س، واعرتف������وا بالروح  الذين ا

وحدها. واإن العرتاف باحلوا�س ومتطلباتها، 

واملتع املتول������دة عنها، يدفع باجت������اه اعتبار 

»باول������و وفرانت�شي�ش������كا« يف مرتبة اأرقى من 

تل������ك الت������ي اأدركها ج������ربان خلي������ل جربان، 

ن�شاين  أرادوا التنكر للكيان الإ واأمثاله، ممن ا

احل�شي، وللدني������ا، ومكوناتها الواقعية. ويف 

ألفرد  ه������ذا ال�شياق، اعترب ال�شاعر الفرن�شي ا

دو مو�شي������ه )1810-1857( احل������ب عاطفة 

اإن�شانية �شامية، واعرتف بال�شهوة، وا�شتبعد 

حال������ة القدا�ش������ة، باملعنى ال������ذي ياأتي على 

ال�شهوة متاما، وينفيها، وكمثله فعل ال�شاعر 

أبو ما�ش������ي )1957-1889(  اللبن������اين اإيليا ا

أق������رَّ عاطفة احل������ب، وال�شهوة التي  عندما ا

»باول������و  خ������الف  وعل������ى  ت�شتبطنه������ا. 

أناندا واملنبوذة  ا وفرانت�شي�شكا« فاإن الراهب 

براكريت������ي يف م�رشحي������ة )املنب������وذة( للكاتب 

رابندرانات طاغور )1941-1861(  الهندي 

Rabindranath Tagore ينجح������ان يف 
غ������راء، ول ي�شقطان يف  اجتي������از امتحان الإ

اخلطيئ������ة، �شقوط������ا تام������ا، وثم������ة تو�شيف 

للمعان������اة الناجمة عن ال�رشاع ال�شيكولوجي 
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الأخالقي اجلواين، م������ن مثل امتقاع الوجه 

�ش������ى واحل������زن  واكفه������راره، وامتالئ������ه بالأ

مل واملخاوف  أو �شحوبه نتيج������ة لالأ أ�������س، ا واليا

الكبرية. ويف ه������ذه امل�رشحية تطالعنا طائفة 

خالقي������ة املاورائية، ذات  م������ن املفاهي������م الأ

ال������ذات الب�رشي������ة،  احل�ش������ور الفاع������ل يف 

م  فالنماذج الب�رشية املذكورة، واملتمثلة يف الأ

أناندا،  وابنتها براكريت������ي، والراهب البوذي ا

تع������رتف بكل تل������ك املفاهيم، اعرتاف������ا قلبياً 

�شاماًل، وه������ي تنطوي عليه������ا، وتتخذ منها 

دلي������اًل يقوده������ا يف رحلة احلي������اة. واملنبوذة 

براكريت������ي، تنتمي اإىل الطبق������ة الدنيا، وفق 

التق�شيم الهندو�ش������ي للطبقات الجتماعية، 

أو  ثام يف حياتها، ا وهو ما يعن������ي اقرتافها الآ

حيواتها ال�شابقة، وعودة انبعاثها يف احلياة 

كي تتطهر من ذنوبها، وهي حتيا مع والدتها 

أنه������ا تتم������رد يف قرارة  حي������اة عادي������ة، غري ا

لي������م، وتتوق للتحرر  نف�شه������ا، على واقعها الأ

من فك������رة كونها منب������وذة، وكان������ت الديانة 

البوذية قد اعتربت الب�رش مت�شاوين، واأبطلت 

أنه������ا اأبقت على فكرة  نظام الطبقات، غري ا

الذن������وب، و�������رشورة التطهر منه������ا، وفكرة 

رواح، واإمكانية العودة اإىل احلياة  تنا�ش������خ الأ

الدني������ا، املرتبطة باملعاناة، حتى يتمكن املرء 

من التطه������ر م������ن ذنوبه، وعنده������ا يحدث 

النطف������اء، وي�ش������ل اإىل مرحل������ة النريفان������ا 

Nirvana. واإن لق������اء براكريتي مع الراهب 
أناندا، وخماطبت������ه اإياها، واإكرامها،  البوذي ا

ودعوته������ا اإىل جتن������ب ا�شتهانته������ا بنف�شها، 

يجعله������ا على حد تعبريها، تتحرر من اإرثها، 

مل، و�شبَّب لها معاناة اأكرب مما  أورثها الأ الذي ا

تقدر عل������ى احتمال������ه، ول تتوقف تداعيات 

لقائها بالراهب عند هذا احلد، اإذ اإنها تقع 

خ������ر يف غرامها،  يف غرام������ه، ويقع ه������و الآ

ووف������ق املفاهيم التي تعر�شها امل�رشحية، يتم 

تو�شيف احلدث على امل�شتوى ال�شيكولوجي 

أن������ه ا�شتجابة لن������داء الرغبة،  خالق������ي، با الأ

غ������راء، وانحدار  وا�شت�شالم مط������رد اأمام الإ

باجتاه اخلط������اأ الأخالقي، واحتداد املعاناة، 

ويب������دو اأن ا�شتجابة براكريت������ي للرغبة التي 

حتركها من الداخ������ل، متَّت على ح�شاب اأي 

تدخ������ل فاعل من الأخالق، التي تلعب الدور 

حوال، وحتى يتم لها  الكاب������ح يف مثل هذه الأ

أناندا،  مبتغاها املتمثل يف ا�شتجابة الراهب ا

أم������ام  غ������راء، وا�شت�شالم������ه ا وخ�شوع������ه لالإ

مفاتنه������ا، ورغباتهم������ا امل�شطرم������ة، فاإنه������ا 

خالق������ي  الأ البني������ان  ذات  أمه������ا  ا تطال������ب 

التقلي������دي، باأن تتدخل، وحت������اول ا�شتخدام 

أتقن������ت فنونه،  تعاويذه������ا، وال�شح������ر الذي ا

أناندا، واإنزاله من عليائه،  ق�شد التاأثري على ا
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غ������راء، وهو  واإجب������اره عل������ى ال�شت�شالم لالإ

يدخل يف �������رشاع ذي طبيعة اأخالقية، وثمة 

تو�شيف للح������ال التي يك������ون عليها، عندما 

تك������ون اأخالق������ه ق������ادرة على كب������ح الرغبة، 

�������رشاق وال�شياء، اأو عندما تكون الرغبة  كالإ

عل������ى و�شك النت�ش������ار، وحتيي������د الأخالق 

مل العميق.  �شى والياأ�س والأ جانبا، من مثل الأ

ويف نهاي������ة امل�رشحي������ة يتمك������ن اأخ������رياً، من 

أملَّت به، وهددت  النت�شار على ال�شهوة التي ا

حيات������ه الروحي������ة، تهدي������دا مبا�������رشا، وهو 

ي�شتعني بب������وذا، ويتمكن بعون������ه من اجتياز 

غ������راء الذي مرَّ ب������ه، وبراكريتي  امتحان الإ

خرى، وتعرتف باأنها اقرتفت  ترتاجع ه������ي الأ

نها مل تق������ع مع الراهب  اإثما، وه������ي تفرح لأ

أمه������ا فاإنها تلقى  أما ا أنان������دا يف اخلطيئة، ا ا

نه������ا ا�شتخدمت التعاويذ وال�شحر،  حتفها، لأ

كي ت�رشف الراهب ع������ن �رشامته وتن�شكه، 

أناندا على بن  وبراكريت������ي تف�شل الراه������ب ا

امللك ال�شياد، الذي اأحبها، واأغراه جمالها، 

ن الرتكي������ز هنا على اجلم������ال واحلوا�س،  لأ

خ������الق اأو اجلمال الأخالقي،  ولي�س على الأ

ومع ذلك فاإن هذه الظواهر ل يتم جتاوزها 

لدى تو�شيف العالق������ة النا�شئة مع الراهب، 

غ������راء تظل فاعلة،  فاجلم������ال واحلوا�س والإ

م������ر يب������دو اأن البطل������ة ق������د  ويف نهاي������ة الأ

خالقي������ة  الأ املوروث������ات  ب������كل  احتفظ������ت 

م������ا طفيفا،  أنه������ا حققت تقدُّ املاورائي������ة، وا

عندما جت������اوزت اإمكانية ا�شتهانتها بنف�شها، 

و�شعوره������ا الدائ������م باأنها تنتم������ي اإىل طبقة 

مو�شوم������ة بالنجا�شة واخلطيئة، التي تتطلب 

أنه كاتب  التكف������ري الدائم عنها. وبالرغم من ا

حترري، فاإن هرني اإب�ش������ن )1906-1828( 

Henrik Ibsen يف الرنوي������ج، ي�ش������ف يف 
م�رشحيته )بيت اآل روزمر( العالقة الغرامية 

النا�شئة بني البطل روزمر التحرري، والبطلة 

ربي������كا التي تت�رشف بطريقة حتررية اأي�شا، 

ويُهاجم ال�شهوة، واإمكاني������ة تغلب العواطف 

ه������واء على العقل، وهو ما يعني اأن اتباع  والأ

أو  التي������ارات التحررية كاعتقادات، كروزمر، ا

أو كاعتقادات، وكاأداء  كاأداء �شلوكي، كربيكا، ا

�شلوكي، كهرني اإب�شن، غري قادرة يف الواقع، 

وبالرغم م������ن ادعاءاتها، عل������ى اإحداث اأي 

خالقي������ة املاورائية  تغي������ري يف املفاهي������م الأ

املاألوفة، وهو ما ينتق�س من قيمة اإبداعاتها، 

اإىل درجة معين������ة. ويف ال�شحاح الرابع من 

 Jesus اإجنيل يوحنا( يلتقي ال�شيد امل�شيح(

أة زانية يف ال�شامرة، يف الوقت  Christ بامرا
نظار،  الذي يكون فيه تالميذه غائبني عن الأ

وه������و يحدثها ع������ن ا�شت�شالمه������ا لل�شهوات 

أو م������ا يدعى باملتع الدنيوية، وعن  احل�شية، ا
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الرتق������اء الروح������ي، ومملك������ة اهلل الروحية 

املاورائية، التي تتعار�س وتتنافر مع الدوافع 

أخ������ريا يتمكن م������ن اإقناعها باأن  الب�رشي������ة، وا

أم������ام اكت�شافها ملا  أداءه������ا غ������ري اأخالقي، وا ا

ينط������وي عليه حديث������ه من معرف������ة روحية، 

خرين  أنه نب������ي، وت�رشِّح اأمام الآ فاإنها تقرر ا

باأن هن������اك من ا�شتط������اع اإدراك مكنوناتها، 

أنه لهذا ال�شبب نبي، دون اأدنى ريب، ومما  وا

ي�شرتع������ي النتب������اه بالفع������ل، اأن يلتقي كائن 

روحي باآخر ح�ش������ي، واأن يكت�شف كل منهما 

أدن������ى قدر من امل�شقة.  خر، دون ا حقيق������ة الآ

حوال، ي�شعى الب�رش اإىل ال�شتمتاع  ويف كل الأ

باحلياة الدنيا، ورمب������ا كانت املتعة، واإدراك 

كان  الق������وة، ال�شيئني الوحيدي������ن اللذين يُحرِّ

ر�س، وهذه  أثن������اء حياتهم عل������ى الأ الب�������رش، ا

احلقيق������ة تعني اأن من������اذج كطرفة بن العبد 

)543-569( ال������ذي اع������رتف يف اجلاهلي������ة 

باملتعة، وباإرادة القوة، وكاأبي الطيب املتنبي 

)915-965( يف الع�������رش العبا�ش������ي، ال������ذي 

انطلق من الواقع، وانتهى به، واعرتف اأي�شا 

ر�شتقراطية، الباعثة على  باملتع������ة، والقوة الأ

أ�شمى، من تلك الت������ي اختربها باولو  متع������ة ا

أناندا وبراكريتي،  وفرانت�شي�ش������كا، والراهب ا

أك������رث اإدراكا للحقائ������ق الب�رشية، وقدرة على  ا

اإعالنه������ا، ويف الوق������ت ال������ذي تراف������ق فيه 

اع������رتاف طرفة بن العب������د باملتعة، باعتدال 

حقيقي، وباعتقادات ل ت�شتلهم املاورائيات، 

ول ت�شتنكر الرغبوية ال�شهوانية، فاإن اندفاع 

أو�ش������كار وايل������د، وراء املتعة،  أب������ي نوا�س، وا ا

جتاوز احل������دود، اإىل درجة التوحد مع ال�رش 

الكل������ي، وتراف������ق م������ع اعتق������ادات ماورائية 

�شليمة. وم������ن ناحية اأخرى، فاإن كون منوذج 

املفكر الفرن�شي ج������ان جاك رو�شو )1712-

الناحي������ة  م������ن   Rousseau  )1778

خالقي������ة، وب�شورة عامة،  ال�شيكولوجي������ة الأ

أناندا وبراكريتي،  اأقرب ما يكون اإىل منوذج ا

وباول������و وفرانت�شي�شكا، لي�س �شاأنا باعثا على 

الرتي������اح، وهو ي�شع عالم������ة ا�شتفهام اأمام 

نوعية التنظري، ال������ذي ي�شتطيع تقدميه اإىل 

أمثال������ه م������ن املفكري������ن. ونحن يف  الع������امل، ا

م�رشحي������ة الكاتب الهندي موجودون يف حيِّز 

الرغبات وال�شهوات، وامللذات الناجمة عنها، 

أو باأخ������رى، يتم اخت������زال الكائن  وبطريق������ة ا

أنه كائن  الب�������رشي اإىل جم������رد رغب������ات، اأي ا

رغبوي بطبيعته، وف������ق هذه الروؤية الفكرية 

التي حتاول تف�شري احلي������اة الب�رشية، وو�شع 

منه������اج يتخ������ذه النا�������س دلي������اًل يف رحلتهم 

احلياتية، والرغب������ة مرتبطة باملعاناة، ولي�س 

فق������ط بالل������ذة، وهي مرتبط������ة ارتباطا غري 

قاب������ل لالنف�ش������ام باخلطيئة، الت������ي تتطلب 
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لهي، غري اأن امل�شع������ى املت�شمن  العق������اب الإ

نفي الرغبة، يحتاج اإىل اأن يدافع عن نف�شه، 

وعن وجوده كمنظومة له������ا وجودها القوي 

يف النف�������س الب�رشية، وطريق������ة الدفاع هذه 

تتلخ�������س يف اإط������الق العن������ان للرغبات، مع 

خالقي������ة،  الأ املفاهي������م  بق������اء عل������ى كل  الإ

ثم، والثواب والعقاب، وهناك  كاخلطيئة والإ

غراء دفاعا  دباء من دافعوا ع������ن الإ م������ن الأ

أبو ري�ش������ة )1910- ������ا، فال�شاع������ر عمر ا قويَّ

1990( ميتدح معب������د كاجوراو الهندي، وما 

في������ه من متاثي������ل، متثل الرغب������ات الب�رشية 

اجلن�شي������ة، الطبيعي������ة واخليالي������ة وال�شاذة، 

وامتداح������ه هذا اإمن������ا هو امت������داح للم�شار 

خالق������ي املاورائي، املتمحور حول الرغبة  الأ

أو  واملتع������ة، والذي اعت������اد نفي الرغب������ات، ا

اإطالق العنان لها، وتق������دمي خطاب ملتب�س 

حول هذا ال�شاأن، فاخلطاب الر�شمي يكافح 

خر، وهو ر�شمي  أم������ا اخلطاب الآ الرغبات، ا

اأي�شا، يف ظروف واأجواء معينة، فاإنه يدعو 

اإىل ال�شت�شالم لها:

و�سقية قيل اجتباها وا�سطفاها كاهناْن

ها يتناحراْن فتنتهما فتباريا يف حبِّ

دان وتنا�سيا فيها هوى �سيفا فما يتعبَّ

دان فاإذا هما م�سخان يف �سدر اجلدار مقيَّ

والبدعة احل�سناء بينهما تع�س على البنان!

تان بجيدها م�سدودتان وذوؤابتاها حيَّ

قته عقربان!  وجمال نهديها خ�سيب طوَّ

والالفت اأن جترب������ة الكاهنني، والبدعة 

احل�شن������اء، مماثل������ة للتجربة الت������ي اختربها 

»باولو وفرانت�شي�ش������كا« وهما كاهنان اأي�شا، 

أنهما ا�شت�شلم������ا للرغبوية  وكل م������ا هنال������ك ا

ال�شهوانية متاما، كالكاهنني الهنديني، ومرة 

اأخرى، يب������دو اأن من يقرتف ه������ذه النوعية 

خطاء، اإمن������ا هم املالك������ون للتكوين  م������ن الأ

ال�شيكولوجي الأخالقي ذاته، وعلى افرتا�س 

ن�شان يف كل  اأن ه������ذا التكوين هو تكوي������ن الإ

زم������ان ومكان، فالنتيجة الت������ي ترتتب عليه، 

تقت�شي اأن يك������ون اأي كائن ب�رشي كاهناً، يف 

ق������رارة نف�شه، والواقع اأن النماذج التحررية، 

كالرومانتيكيني التحرري������ني يف انكلرتة، من 

اأمثال لورد بايرون، وج������ون كيت�س، وبري�شي 

�شيل������ي، يف مطالع الق������رن التا�شع ع�رش، قد 

أ�شقطوا فكرة  اأحرزوا تقدم������ا ما، عندم������ا ا

ثم بدرجات متفاوتة، ومع ذلك  اخلطيئة والإ

فاإن اإمكانية جتاوزه������م للطبيعة الكهنوتية، 

أب������دا. ويبق������ى ال�شاعر  بدت غ������ري ي�ش������رية ا

أبو ري�شة منوذجا اأخالقيا  الرومانتيكي عمر ا

أ�شع������اره اإ�������رشار كبري على  ماورائي������ا، ويف ا

الرغبات وال�شهوات، وهو ل ي�شتطيع ت�شوُّر 

القدا�ش������ة، كنفي حقيق������ي للرغبة، وبالرغم 
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من هذا الفهم، فاإنه ا�شتمر على ولئه التام 

للدين، وفيم������ا يتعلق بالعاطفة والعقل، فاإنه 

ذلك ال�شاعر املوجود متاما، يف حيِّز القلب، 

وحت������ى عندما يكون هناك نف������ي للرغبات، 

فاإننا نكون يف حيز القلب، ولي�س العقل، اأي 

أليجي������ريي، وجربان خليل جربان،  اأن دانتي ا

وبري�شي �شيلي، ولوكريتيو�س يجانبون الدقة، 

������ون هذه احلالة عق������ال �شليما،  عندما ي�شمُّ

فالعق������ل هنا ه������و القلب ذات������ه، والواقع اأن 

منوذج������ا كالفيل�شوف الدين������ي غوتاما بوذا 

 Gautama Buddha ).563-483 ق. م(

حوال، داخل نطاق القلب يف  يبقى يف كل الأ

ول منها  طوري حياته، التي ات�شف الطور الأ

بالجنراف وراء ال�شهوات وامللذات، والطور 

الثاين بالتن�ش������ك والتاأمل وقه������ر الرغبات، 

واإن انف�شال العقل ع������ن القلب وا�شتقالله، 

يهدد بالفعل، ه������ذه املنظومة املعرفية، التي 

تركز على القلب الب�رشي، ورغباته و�شهواته، 

وه������ي ظاهرة ميكن ر�شده������ا لدى مفكرين 

خر  كاأبي الع������الء املعري، الذي امتلك هو الآ

قلبا وم�شاعر وعواطف عميقة، اأي اأن بروز 

أبدا مع اأي تراجع عاطفي،  العقل ل يرتافق ا

كما يتوهم البع�س. ومما يفتقر اإىل ال�شواب 

أبو ري�شة تهربنا من رغباتنا  اأن ي�ش������ف عمر ا

عراف الجتماعية  و�شهواتن������ا، والتزامنا بالأ

خالقي������ة، باأنه نوع من اجل������ن، واأن هذا  الأ

قنعة التي  الته������رب وذاك اللتزام، هم������ا الأ

نتخف������ى وراءها يف حياتنا، غ������ري اأن جربان 

خليل ج������ربان الذي انطلق على م�شار كذاك 

الذي انطلق علي������ه غوتاما بوذا، وهدف اإىل 

قنعة  نفي الرغبات وال�شه������وات، اعتربها الأ

احلقيقية، و�شعى جاه������دا كي يتحرر منها، 

أورده يف خاط������رة »املجنون« التي  على م������ا ا

افتتح به������ا كتابه )املجن������ون( فاحلقيقة هي 

الروح وحدها، وما عداها كله اأقنعة، وهذه 

التناق�ش������ات قائمة يف جوهر هذه املنظومة 

أبدية،  املعرفية، وهي توؤدي اإىل �شوءات فهم ا

أبو ري�شة  أبدا، فعمر ا واإىل مداولت ل تنتهي ا

وهو منوذج اأخالق������ي ماورائي، ين�شاق وراء 

الدني������ا، واأحمد ال�ش������ايف النجفي )1894-

1977( وهو اأخالق������ي ماورائي، يهجر املتع 

تباع دائم������ا اأن يدفعوا  الدنيوي������ة، وعل������ى الأ

أ�شيع ما يتعر�شون له، هو جتربة  ثمن������ا ما، وا

احلرم������ان العاطفي، فالتعالي������م الأخالقية 

املتداول������ة ترف�������س الرغب������ات وال�شه������وات، 

خ������الق نقي�شا له������ا وكابحا،  وجتع������ل من الأ

ويف ق�شيدة )معبد كاج������وراو( الهامة يوؤبِّد 

مه املعبد الهندي،  ال�شاعر امل�شمون الذي يقدِّ

غراء الدنيوي  وهو يعترب النط������الق وراء الإ

أة، اأما مقارعتها وكبتها، فاإنه  �شجاعة وج������را
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غراء،  نوع من اجل������ن، اأي اأن ال�شتجابة لالإ

قنعة التي يتخفى وراءها املرء  تعني اإبعاد الأ

يف حيات������ه، وهو بهذا يك�شف حقائق احلياة، 

غراء  ويجعله������ا يف مكانة اأرفع، اأما رف�س الإ

فاإن������ه ي������وؤدي اإىل امتهانها، وه������ذا الت�شوُّر 

يتناق�س مع ما يحدث يف م�رشحية )املنبوذة( 

غراء، يرتافق  أنان������دا لالإ فا�شتجابة الراهب ا

مع امتهان������ه لذاته، وانحداره، اأما مقارعتها 

والنت�ش������ار عليها، فاإنه يرتاف������ق مع ترفعه 

م  أبو ري�ش������ة يُقدِّ وت�شامي������ه وجمده، وعم������ر ا

م  ت�شوره بالرغم من اأن »معبد كاجوراو« يُقدِّ

ن�شان يف تدنيه وت�شاميه، وهذا  �شورة عن الإ

التناق�������س ال������ذي يحكم املنط������ق الأخالقي 

الع������ريف، ينتمي اإىل جوه������ر هذا املنطق من 

الداخ������ل، وعادة ما ي������وؤدي اإىل �رشاع ذاتي، 

فاملوقف ل يرى نقي�شه، باعتباره منتميا اإىل 

امل�ش������ار ذاته، وهو يدخل يف �رشاع معه، لكنَّ 

من يقدر على النظر م������ن خارج امل�شار، اإىل 

ناته، �شيكون باإمكانه روؤية املواقف  كافة ُمكوِّ

املتناق�ش������ة، منتمية كله������ا اإىل امل�شار، اأي اإن 

امتداح الرغبات ورف�شها، موقفان ينتميان 

أو  اإىل امل�ش������ار ذات������ه، واإن نف������ي الرغب������ات ا

أي�شاً اإىل امل�شار  النطالق وراءه������ا، ينتميان ا

ذات������ه، وب������وذا لي�س ذلك الرج������ل الذي نفى 

الرغب������ات، اإىل اأن تو�شل اإىل واأدها، والظفر 

أي�ش������اً ذلك الرجل الذي  بالنريفان������ا، بل هو ا

ول من حياته.  انطلق وراءها، يف الط������ور الأ

ولقد ح������اول دعاة كثريون تق������دمي الن�شائح 

املتعلقة بالتجارب، التي قد يتعر�س لها املرء 

يف حيات������ه، والتي جتعل������ه يقع حتت �شيطرة 

غراء، واخلطاأ الأخالقي، ومع ذلك فاإنهم  الإ

أنف�شهم مل يتمكنوا من اللتزام بحكمتهم  هم ا

أث������ور عن ال�شاعر  حت������ى النهاية، ومما هو ما

اليوناين القدمي هيزي������ود Hesiod وقوعه 

مه يف  أة �شابة، بالرغم من تقدُّ يف غ������رام امرا

ال�شن، وبالرغ������م من حكمته الأخالقية التي 

يام(،  عمال والأ نظمها �شعرا يف ق�شيدته )الأ

وقيام اإخوة الفتاة بالنتقام منه، وقتله، على 

أ�شارت اإىل  م������ا يرد يف بع�س الروايات، التي ا

�شرية حياته، وبالطبع فاإن مثل هذه احلوادث 

م������ا تزال ممكنة الوقوع دائم������اً. وكمثله فاإن 

الفيل�شوف ال�شيني كونفو�شيو�س )479-551 

غراء م������ن �شلطان،  ق. م.( اع������رتف مب������ا لالإ

غراءات  واعت������رب الأخالق كفيلة باإيق������اف الإ

الدنيوي������ة عند حدها، وعندما حاول تطبيق 

خالق������ي يف الوليات ال�شينية،  م�رشوعه الأ

اعتمد خ�شومه على الن�شاء، وطاقتهن على 

غراء، وبالفعل حتققت اأهدافهم، وف�شلت  الإ

املبادئ  لتطبي������ق  كونفو�شيو�������س  حم������اولت 

خالقي������ة، ويبق������ى ه������ذا الداعي������ة، اأمن  الأ
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كتكوي������ن �شيكولوجي اأخالق������ي زهدي، من 

هيزيود. وامل������رء بالرغم من كل �شيء، ي�شعر 

بالرتياح حيال ت�رشف الزوج جوفاين، الذي 

أق������دم على قتل زوجت������ه العا�شقة وعا�شقها،  ا

ال������ذي هو اأخوه باولو، اأما اأن يتمكن العا�شق 

من قتل ال������زوج، وال�شتئث������ار بالزوجة، فهو 

مم������ا يجعل امل������رء ي�شت�شعر غياب������ا للعدالة، 

بالرغ������م من اأن عالقة احل������ب تكون عميقة 

بني العا�شق������ني، ومن ذلك م������ا فعله البطل 

يف رواي������ة )فا�شين������وكان( للكات������ب الفرن�شي 

أونوري������ه دو بلزاك، عندم������ا اأقدم على قتل  ا

الزوج، الذي فاج������اأه مع زوجته. ومن ناحية 

�ش������ف اأن يطلب  اأخ������رى، فاإنه مما يدعو لالأ

جوفاين اإىل �شقيقه العتن������اء بزوجته، دون 

������ه اإىل اإمكاني������ة وقوعهما يف حبائل  اأن يتنبَّ

الغ������رام، وكمثله فاإن البط������ل �شارل يف رواية 

)م������دام بوفاري( للكات������ب الفرن�شي الواقعي 

 Gustave )1880-1821( جو�شتاف فلوبري

Flaubert يطل������ب اإىل رودل������ف العتن������اء 
بزوجت������ه، واإخراجها من حال������ة ال�شاأم التي 

أملَّت به������ا، دون اأن يتنبَّه اإىل العالقة النا�شئة  ا

بينهما، ومما هو لفت اأن الزوجة العا�شقة، 

أ حياتها يف الدير، كالبطلة فرانت�شي�شكا،  تبدا

واأن عواطفها، وعواطف كل النماذج الب�رشية 

التي يعر�������س لها جو�شت������اف فلوبري، لي�شت 

�شيكولوجية اأخالقي������ة باملعنى املوجود لدى 

أليجي������ريي، و�شتيفن فيليب�س، وهو ما  دانتي ا

يعني اأن الطبيعة الأخالقية املاورائية اأخذت 

وؤ م������ن الداخل، دون اأن تكون قادرة  يف التهرُّ

عل������ى تطوير ملكاتها، ب������اأي اجتاه ذي �شاأن. 

غراء، يرتافق مع  ن�شان وراء الإ واإن اندفاع الإ

�شفاف، اأما اندفاعه  النحدار والت������دين والإ

غ������راء، فاإنه يرتافق مع الكربياء  وراء نفي الإ

ال�شيكولوجية  النم������اذج  ل������دى  والت�شام������ي، 

خالقي������ة الزهدية، املوؤمنة اأو غري املوؤمنة،  الأ

وبالرغ������م م������ن اأن ال�شاع������ر الفرن�شي �شارل 

ن�شان، واعتربه  بودلري ق������د عربَّ عن طبائع الإ

خملوق������ا يتنقل بني الت�شام������ي والتدين، فاإنه 

ابتعد عن املفاهيم الأخالقية املاورائية، التي 

اأوردها الفال�شفة واحلكماء وال�شعراء، كعمر 

أبي ري�شة. ومما هو ظاهر لدى اأبي الطيب  ا

املتنب������ي، متكنه م������ن جتاوز حال������ة التدين، 

ل������دى باول������و وفرانت�شي�شكا،  باملعنى القائم 

أناندا وبراكريتي، ول������دى عمر اأبي ري�شة،  وا

واإدراك نوعية م������ن الت�شامي ل تتما�شى مع 

النوعية الروحية، التي امتدحتها الفل�شفات 

رادي  ر�شتقراطي الإ داء الأ الزهدية، بل مع الأ

املرتفع، واأكرث م������ن هذا، فاإن اإح�شا�شه بقدر 

من الت������دين، غري نا�شئ عن انحدار اأخالقي 

باملعنى املاألوف، بقدر ما هو نا�شئ عن جمرد 
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الن�������رشاف اإىل ال�شتمت������اع الدنيوي، على 

طريقة امرئ القي�س )500-540( وعمر بن 

أب������ي ربيع������ة )644-711( وبالرغم من هذه  ا

احلقيقة، فاإن اإمكاني������ة انقالب ال�شهوة اإىل 

عفة لدى اأبي الطيب املتنبي، غري موجودة، 

فاملتعة تبقى على ما هي عليه مدى احلياة، 

من حي������ث حقيقتها وطبيعتها، وهو ما يعني 

������ا ونف�شيَّا.  أنه منوذج ب�������رشي اأرقى، ج�شديَّ ا

ويف مقابل هذا، فاإن اإمكانية انقالب منوذج 

أب������ي ربيعة اإىل منوذج جمنون ليلى،  عمر بن ا

مر، اأن تكون  اإمكانية قائمة، واأغرب ما يف الأ

عفة هذا املجنون، ف�شيلة عاملية، واأن تكون 

أبي العالء املعري،  أبي الطيب املتنبي، وا عفة ا

خرى  مزعومة، وغري روحيَّة. ومن النماذج الأ

نكليزي �شتيفن فيليب�س  التي اأوردها الكاتب الإ

يف م�رشحية )باولو وفرانت�شي�شكا( �شخ�شية 

مري جوفاين، التي  لوكريت�شيا، ابنة عم������ة الأ

ل اكت�شافه  حت������اول تقدمي الن�شح ل������ه، وت�شهِّ

حلقيق������ة العالق������ة الغرامي������ة النا�شئ������ة بني 

أنها تتعاطف اأخريا مع  زوجته واأخيه، غ������ري ا

أث������ري تودداتها املتتالية  فرانت�شي�شكا، حتت تا

كي ترتفق بها، وحت������اول اإنقاذها من قدرها 

ليم، ولوكريت�شيا اأرملة عاقر، وهي تتمنى  الأ

يف قرارة نف�شها اأن تكون حياتها التي �شارفت 

عل������ى النق�ش������اء، حافلة باحل������ب، وتكوين 

بناء، غري اأن قدرها فر�س  �رشة واإجناب الأ الأ

ت  عليها اأن حتي������ا كاأرملة وكعاقر، ولقد عربَّ

ال�شاعرة البلغارية بالغا دميرتوفا )1922-

Blaga Dimitrova )2003 يف مقطوعة 

�شعري������ة ق�ش������رية حملت عن������وان )اأن تكوين 

أة، التي  أة(، تعبريا موفقا عن معاناة املرا امرا

تنق�شي حياتها دون معاناة ناجمة عن احلب 

أة، ويكوِّن عاملها: مومة، وكل ما يهمُّ املرا والأ

اأن تكوين امراأة هذا اأمل: 

تتاأملني حني ت�سريين �سبية، 

وحني ت�سريين حبيبة تتاأملني، 

ا.  وتتاأملني اإذ ت�سريين اأمَّ

ر�س،  ولكنَّ ما ل يطاق على الأ

هو اأمل اأن تكوين امراأة، 

لم كلها.  مل تعرف هذه الآ

دت  والالفت يف العالقة الغرامية التي وحَّ

أنها  م�شريي العا�شقني باولو وفرانت�شي�شكا، ا

تنتم������ي اإىل ظاه������رة احلب ال�شه������وي، وهي 

أبعد م������ا تكون عن الظاه������رة النقي�شة، اأي  ا

ظاهرة احلب الع������ذري، ومما هو هام هنا، 

�ش������ارة اإىل تل������ك املقولة الت������ي تعترب قوة  الإ

ن�ش������ان احلقيقية مقرونة باإرادته، وقدرته  الإ

على كبح دوافعه، اأي اأن القوة احلقيقية هي 

ننا م������ن النت�شار على  تل������ك القوة التي متكِّ

دوافعن������ا، واجتياز التج������ارب املتعلقة باأنواع 
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غ������راء، التي يتعر�س له������ا املرء يف حياته،  الإ

ووفق ه������ذه الروؤية فاإن باول������و مل ميلك قوة 

كافي������ة على امل�شت������وى ال�شيكولوجي الذاتي، 

أبداها يف ميادين القتال.  كتلك القوة الت������ي ا

������ا، اأن ال�شاعر  ويف ه������ذا ال�شي������اق يبدو جليَّ

اجلاهل������ي عنرتة بن �ش������داد العب�شي )525-

615( كان قويَّا متاما على امل�شتويني، اأي يف 

ميدان املعارك، وعلى امل�شتوى ال�شيكولوجي 

الذاتي، والواقع اأن اأخالقه كانت قادرة على 

حمايته م������ن اقرتاف اخلطاأ الأخالقي، وهو 

يُفاخر بالعفة التي يت�شف بها، وبقدرته على 

غراء كاإمكانية قائمة: النت�شار على الإ

اأغ�سى فتاة احلي عند حليلها

واإذا غزا يف اجلي�س ل اأغ�ساها

واأغ�سُّ طريف ما بدْت يل جارتي

حتى ُيواري جارتي ماأواها

اإين امروؤ �سمُح اخلليقة ماجٌد

تبُع النف�س اللجوج هواها ل اأُ

واحلكاي������ة الت������ي يُعيد �شتيف������ن فيليب�س 

كتابته������ا دراميا، تقع اأحداثه������ا على خلفية 

من احلروب التي �شهدته������ا اإيطاليا يف تلك 

ونة، ومن العالقات الغرامية النا�شئة بني  الآ

اجلن������ود وحمبوباتهم، وهي عالقات تتفاوت 

يف نوعيته������ا، وم������دى رقيِّه������ا وانحداره������ا، 

وبالرغم من اأن عالق������ة احلب التي جمعت 

بني باولو وفرانت�شي�ش������كا، تنتمي اإىل احلب 

أب������داً للروحانية،  ال�شهوي، فاإنه������ا ل تتنكر ا

خال�س ال�شامل، وثمة اأحاديث ترد على  والإ

أل�شنة العا�شقات عن ق������وة احلب و�شلطانه،  ا

�شارات  وكيفيات احلد من جربوته، وهذه الإ

ت������دل عل������ى اأن عاملهنَّ متمح������ور حول هذا 

ال�ش������اأن، دون غ������ريه من ال�ش������وؤون احلياتية، 

عل������ى اأن الن�س امل�رشح������ي ينتمي باأكمله اإىل 

ق بني  ال�شيكولوجي������ة الأخالقية، الت������ي تفرِّ

ال�شواب واخلطاأ، وتعرتف بالثواب والعقاب، 

وفق������ا ملا يفعل������ه كل اإن�شان. وعل������ى امل�شتوى 

العاطف������ي يُ�شابه الن�شغ������ال باأمر احلب، يف 

هذه امل�رشحية، م������ا اأورده ال�شاعر الروماين 

لوكريتيو�������س يف ق�شيدت������ه )ع������ن طبيع������ة 

�شي������اء(، والتي يتح������دث فيها عن �شلطان  الأ

، وع������ن كيفيات النجاة م������ن تاأثرياته،  احلبِّ

وهناك من يعتقد اأن حدة عواطفه واندفاعه، 

أنه ما من اإ�شارة  ي������ا اإىل انتحاره، على ا أدَّ قد ا

يف ق�شيدته اإىل اخلطيئة والعقاب والثواب. 

والظاه������رة ذاتها لها ح�شورها يف بع�س من 

أدب������اء وم�شاهري، ومن  حكاي������ات احلب لدى ا

ذلك العالق������ة التي ربطت ال�شاعر الفرن�شي 

 Alfred )1857-1810( ألفرد دو مو�شي������ه ا

de Musset بالكاتبة جورج �شاند )1804-
George Sand )1876 فف������ي ع������دد من 
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ر�شائلهما املتبادلة ثمة اإ�شارات اإىل التخبط 

العاطف������ي، وال�شلطان ال������ذي ميار�شه احلب 

عل������ى كل منهما، وعدم قدرتهما على اإيقاف 

تاأثريات������ه، ونتائجه املوؤملة. وباملثل فاإن املاأثور 

نكليزي جون كيت�س )1795- عن ال�شاعر الإ

John Keats )1821 اندفاع������ه العاطفي 

العمي������ق، ومما يق������ال يف هذا ال�شي������اق، اأن 

وقوعه يف غرام فاين ب������روان، وعدم متكنه 

م������ن اإمتام الزواج منها، ق������د �شاهم يف تاأزم 

اأحوال������ه، وزي������ادة معانات������ه ج������راء املر�س، 

وجملة م������ن العقبات التي اعرت�شت م�شريته 

أ�شعاره امتدح اجلمال وقدرته  احلياتية، ويف ا

على اإثارة احلوا�س، واأكرث من هذا فاإنه دافع 

غ������راء، وا�شتعمل طاق������ة اخليال من  عن الإ

ثارة وتعميقها، واكتفى يف  اأجل زيادة قوة الإ

ق�شيدته )اإندمييون( بالتحدث عن اجلمال 

واملتع������ة واحلب، وهذا كل������ه يتناق�س متاماً، 

قل، مع طبيعة الطرح الذي  ظاهريَّا على الأ

أليجيريي، وال������ذي اأبقى عليه  م������ه دانتي ا قدَّ

الكات������ب �شتيفن فيليب�������س دون تغيري هام يف 

اجلوهر وامل�شمون. على اأن دفاع جون كيت�س 

غراء واجلم������ال واحلوا�س، غري قادر  عن الإ

�شاءة اإىل املث������ال الزهدي، وهو نوع  عل������ى الإ

من تخفي������ف النظام املعريف عل������ى م�شتوى 

النظرية والتطبيق، ويف هذه احلالة يتخل�س 

املرء م������ن املفاهيم القبليَّة، وم������ع ذلك فاإنه 

نه يحتفظ  يظ������ل ممثاًل للمثال الزه������دي، لأ

باملثالي������ة الأخالقية، على امل�شتويني الفكري 

وال�شيكولوج������ي، وثمة فارق بني جون كيت�س، 

أبي ري�شة، عند هذه النقطة، فال�شاعر  وعمر ا

غراء، فاإنه  أبو ري�ش������ة عندما ميتدح الإ عمر ا

يحافظ عل������ى املفاهيم كلها، وعلى العتقاد 

مياين، وهو يك�شف حقيقة هامة موؤداها اأن  الإ

أننا نحيا يف حيِّز الرغبة،  نفي الرغبة يعني ا

ويف ه������ذا اإ�شادة بالرغب������ة، ول بد من وجود 

أو كاتب اأو مفكر، ميثل هذه احلقيقة  �شاعر ا

اجلزئي������ة، التي تنتمي اإىل املث������ال الزهدي، 

باعتب������اره احلقيقة الكلية، التي تنطوي على 

������ا، ملن ير�شد  اإمكاني������ات متناق�ش������ة ظاهريَّ

تباع الذي  ������ا لالأ الظاه������رة من اخلارج، وكليَّ

يعج������زون عن ر�شد املث������ال، وروؤية حقائقه، 

أتباع������ه، فالتابع غري قادر  أنهم ا بالرغم من ا

أبداً، على روؤية حقائق املثال الكليَّة،  دائماً وا

أم������ا جون كيت�س فاإن������ه يتخفف من املفاهيم  ا

خالقي������ة، ويُحاف������ظ على جوه������ر املثال  الأ

غريقية،  الزهدي. وعلى غرار امل�رشحيات الإ

اأورد �شتيفن فيليب�س �شخ�شية اأجنيال، التي 

ر الزوج  حداث القادمة، والتي حتذِّ تتنباأ بالأ

جوف������اين، وتك�شف له احلقائ������ق كلها، وهي 

أة م�شنة و�رشيرة، ومالكة لب�شرية عميقة،  امرا
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والواقع اأن اأقوالها لي�شت اأكرث من الهواج�س 

الت������ي ي�شعر به������ا الزوج جوف������اين، يف قرارة 

نف�شه، ومثلما افتق������رت �شجاعته ال�شارية، 

ن�شاني������ة واجلمالية، للقدرة على  وميزاته الإ

اجتذاب فرانت�شي�شكا، فاإن ميزات عنرتة بن 

�شداد العب�شي ف�شلت يف اجتذاب عبلة، التي 

داومت عل������ى النفور من������ه، يف الوقت الذي 

داوم في������ه على اإعالن وفائه لها. والواقع اأن 

ح������داث املتوالي������ة يف م�رشحية الكاتب  كل الأ

نكليزي، تبدو وكاأنها قدر مكتوب، وما من  الإ

اإمكانية قادرة على وق������ف متظهراته، وثمة 

اإ�شارة من اأحد رفق������اء باولو، اإىل اأن القتال 

يجعل الفار�س قادرا عل������ى جتاوز الرغبوية 

ال�شهواني������ة، ورمبا اأمكن الدع������اء باأن هذه 

الظاهرة اأمكنت عنرتة بن �شداد العب�شي من 

أنها اأكرث  اأن يكون عفيفا بق������در معني، على ا

جالء لدى اأبي الطيب املتنبي، الذي اأعلن اأن 

ما يرغب فيه، وم������ا ت�شتهيه نف�شه، اإمنا هو 

الندفاع يف ميادين البطولة، ولي�س الكتفاء 

باحلب على طريقة باولو، الذي تخلى متاما 

ع������ن اإرادة القتال، وا�شتبدل بها اإرادة احلب 

الرغبوي ال�شه������واين، فاأ�شبح منوذجاً ب�رشياً 

ألف������رد دو مو�شيه، دون  كال�شاع������ر الفرن�شي ا

اإغف������ال الفروق������ات بينهما، وثم������ة اعرتاف 

لدى جوفاين ب������اأن العا�شقني اللذين قتلهما، 

كرام، واأن جنازتهما ينبغي لها  ي�شتحق������ان الإ

أ�شبه ما تك������ون بالعر�س احلقيقي،  اأن تكون ا

ال������ذي ي�شتدعي البته������اج والف������رح، وهذه 

أن������ه، وال�شي������دة لوكريت�شيا،  احلقيق������ة تعني ا

ن�شانية املنتك�شة  أرقى بكثري من النم������اذج الإ ا

رها جربان خليل جربان  الأخالق، الت������ي �شوَّ

رواح املتمردة( وحتت  يف موؤلفات������ه، ففي )الأ

عنوان »م�شجع العرو�������س« ميوت احلبيبان 

ثمة، وتقوم  بعدما فرقتهم������ا الو�شاي������ات الآ

�شو�شان بدفنهما، والحتفاء بهما، يف الوقت 

أنهما ملعونان، واأن  الذي يق������رر فيه الكاهن ا

خري،  جهن������م احلم������راء �شتكون مثواهم������ا الأ

ويبدو اأن تقديرات �شتيفن فيليب�س قد فاقت 

مثيالته������ا لدى ج������ربان خليل ج������ربان، فقد 

������ه اإىل اإمكانية انت�ش������ار احلب يف داخل  تنبَّ

لوكريت�شي������ا عل������ى الكراهي������ة، واإىل اإمكانية 

اعتبار جوفاين ملا قام به اإثما خطريا، وملا قام 

به العا�شقان تعبريا عن حب عميق وحقيقي، 

وجدي������ر باأن يحتف������ي به امل������رء، واأن عقابه 

أثقل وطاأة من  �شيك������ون يف جهنم احلم������راء، ا

خر، باعتباره  عقابهما، وهو ما يتقبله هو الآ

قدرا مكتوب������ا. ويبقى اأن الب�رشية حتتاج اإىل 

اع������رتاف باحل������ب الرغبوي ال�شه������وي، واإىل 

جتاوز للعراك العنيف املاأ�شاوي، بني الدافع 
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الب�رشي الذي ميثل ال�رش، والقيمة الأخالقية 

التي متثل اخلري، وهو �شاأن مل ي�شتطع جربان 

أو ليون  أليجيريي، ا أو دانت������ي ا خلي������ل جربان، ا

أو �شتيفن  أبو ري�ش������ة، ا تول�شت������وي، اأو عم������ر ا

�شف. فيليب�س، التب�شري به لالأ
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12- األفرد دو مو�صيه، ل مزاح يف احلب، ترجمة: نور الدين خ�صور.

13- اإيليا اأبو ما�صي، الديوان، تاأمالت، دار العودة.

14- رابندرانات طاغور، املنبوذة، ترجمة: ح�صن عبد املق�صود ح�صن.

آل روزمر، ترجمة: د. اأحمد النادي. �1- هرني اإب�صن، بيت ا

�صحاح الرابع. �1- القدي�ض يوحنا، اإجنيل يوحنا، الأ

�1- جان جاك رو�صو، العرتافات، ترجمة: خليل رامز �رشكي�ض.

�1- عمر اأبو ري�صة، الديوان، معبد كاجوراو، دار العودة.

�1- جمموعة موؤلفني، املو�صوعة العربية، غوتاما بوذا.

آذار 1��1. 20- عي�صى فتوح، اأحمد ال�صايف النجفي، الكويت، ا
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ن�صانية. يام، تراث الإ عمال والأ 21- د. حممد �صليم �صامل، هيزيود، الأ

ن�صانية. 22- د. ح�صن �صحاتة �صعفان، كونفو�صيو�ض، الكتب اخلم�صة، تراث الإ

23- جو�صتاف فلوبري، مدام بوفاري، دار اأ�صامة.

24- اأونوريه دو بلزاك، فا�صينوكان، وزارة الثقافة، ترجمة: مي�صيل خوري.

جنبية، ترجمة: ميخائيل عيد، خريف 1��3. داب الأ �2- بالغا دميرتوفا، الآ

ن�صانية. �2- د. علي دروي�ض، األفرد دو مو�صيه، الليايل، تراث الإ

ن�صانية. �2- د. نظمي لوقا، جون كيت�ض، اإندمييون، تراث الإ
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يعت������رب ح�شن كام������ل ال�شباح اأحد نوابغ العرب يف الق������رن الع�رشين واأحد 

أبه واجته������اده و�شغفه بالعلوم الريا�شية  كبار املخرتع������ني العامليني، تو�شل بدا

أ مراكز  اإىل درج������ة كربى يف حقل العلم والكهرباء، حت������ى اإنه ا�شتطاع اأن يتبوا

أكابر  مرموقة يف كربيات ال�������رشكات الكهربائية العاملية، واأن ينتزع الثناء من ا

رجال الخرتاع والهند�شة. 

اإدي�سون العرب

ح�سن كامل ال�سباح العامل الغائب

باحث وكاتب فل�سطيني.

العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمه.

❁

ò

❁
مهند معروف �صالح 
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مريكية،   وق������د اأطلقت عليه ال�شحف الأ

أدي�شون ال�رشق(  أدي�شون ال�شغ������ري( و)ا لقب )ا

الكهربائي������ني  املهند�ش������ني  ومنح������ه معه������د 

مريكيني لق������ب )فتى العل������م الكهربائي(  الأ

بالرغم مما لهذا 
 )1(

وذلك ع������ام / 1932م/،

اللق������ب من اأهمي������ة عظمى يف حق������ل العلم 

الكهربائي.

اإنَّ ه������ذا العبق������ري اللبن������اين ق������د �شغل 

أولئك الذين اأبدعوا  العامل والعلوم وه������و من ا

أمتن������ا عالياً وهو اأحد  فاأعط������وا، فرفع ا�شم ا

قالئل جاد بهم التاريخ فاأغنوه وبنوا م�شتقبل 

الب�رشية.. مهاجر رائ������د �شافر بطموحه اإىل 

الغرب، على اأمل اأن يعود بانياً لل�رشق.. عقل 

منفتح خالق متطل������ع اإىل امل�شتقبل متم�شك 

مة التي  ول.. فاأهملته الأ برتاثه، ويفٌّ ملهده الأ

بقي وفيا لها، فدفعه ذلك الوفاء اإىل الوقوع 

مريكي الب�شع. يف فخ ال�شتغالل الأ

نعم اإن������ه ح�شن كامل ال�شب������اح الذي ما 

فتئنا ن�شمع عنه ب�شع كلمات فقط: )لبناين 

�شافر اإىل اأمري������كا، له ع�رشات الخرتاعات، 

مات بح������ادث �شيارة (.! لكنه يف الواقع اأكرث 

م������ن ذلك فالباحث يف �شريت������ه يفاجئه: عامل 

أراء يف  مفك������ر باحث ل������ه فل�شفة خا�ش������ة وا

عدد من املج������الت العلمية و احلياتية، ويف 

تية جولة يف ر�شائله وكتاباته يف  ال�شط������ور الآ

حماولة ل�شرب اأعماق ذلك العبقري علنا نفيه 

أو ن�شلط اأ�شواء جديدة على  �شيئ������اً من حقه ا

درا�شة تلك ال�شخ�شية الفذة.

ولد ح�شن كامل ال�شباح يف بلدة النبطية، 

جنوبي لبنان يف /22اآب 1894/ ون�شاأ يف بيت 

علم واأدب و متتع منذ حداثته بنباهة وذكاء 

فطري وتلقى علوم������ه البتدائية يف مدر�شة 

النبطية ويف ع������ام /1914 / التحق بالكلية 

مريكية  جنيلي������ة )اجلامع������ة الأ ال�شوري������ة الإ

لحقاً( يف بريوت لدرا�شة الهند�شة الكهربائية 

أ�شد امل�شائل  فاأظه������ر مقدرة فائقة يف ح������ل ا

الريا�شي������ة تعقيداً وكان حينها قد متكن من 

نكليزية ثم ا�شتدعي  اللغتني الفرن�شي������ة والإ

لزامية يف  يف /21�شباط 1916/ للخدمة الإ

اجلي�س الرتكي حيث خدم هناك حتى نهاية 

أثناء خدمته تلك  وىل ويف ا احلرب العاملية الأ

ملاين، فتمكن  ا�شتفاد من التعاون الرتكي – الأ

ملانية وتعمقت خربته  من اللغتني الرتكية والأ

لكرتونية، بعد نهاية احلرب  جه������زة الإ يف الأ

وىل ُعنَي عام )1919( مدر�شاً ملادة  العاملية الأ

الريا�شيات يف املدر�شة ال�شلطانية يف دم�شق 

ثم مدر�شاً للريا�شيات يف املدر�شة التجهيزية 

أنَّه قد برهن على وجود  هناك، حيث يروى ا

أثارت الده�شة  اهلل بطريق������ة ريا�شية جربية ا
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الو�شائ������ط  عج������اب يف جمي������ع  والإ

)2(
الدينية والعلمية على حٍد �شواء.

أُ�شتاذاً  ويف ع������ام )1920(  ُعنِيَ ا

للريا�شيات يف ال�شفوف الثانوية ويف 

مريكية.لكن ميله  جامعة ب������ريوت الأ

الريا�شيات  من  لال�شتزادة  اجلارف 

دفع������ه اإىل التخل������ي ع������ن عمله يف 

الولي������ات  اإىل  وال�شف������ر  اجلامع������ة 

مريكية يف عام /1921/  املتحدة الأ

)ما�شاتوت�شت�س(  معه������د  دخل  حيث 

الهند�شي وذلك بعد اأن اجتاز بنجاح 

فائ������ق جميع المتحان������ات النظرية 

والعلمية الت������ي اأخ�شع لها، وها هو 

يحدد اأهداف تلك الرحلة يف ر�شالة 

اإىل خال������ه ال�شيخ اأحمد ر�شا موؤرخة 

ول 1921/ يقول فيها :  يف / 16ت�رشي������ن الأ

)..فال اأرى بداً من الذهاب اإىل ديار الغرب، 

ن اأكون اأقدر  فاإن �شنت������ني هناك تكفي������ان لأ

مهند�س بني مهند�شي تلك الديار.. هذا عدا 

عما ميكن القيام به م������ن التعهدات الكربى 

يف �شورية واجلبل.. واإن توزيع ق�شم من مياه 

أ�شتخرج  الليطاين على القرى حتى ال�شاحل وا

)3(
خر ..(. قوة كهربائية من الق�شم الآ

اإذاً فاملهمة مقررة م�شبقاً يف ذهن ح�شن 

ال�شباح اإنها حقاً وبكل املعاين مهمة �شامية 

وطموح رائ������د فهذا العامل مل ين������وي الذهاب 

اإىل اأمري������كا للك�ش������ب املادي فق������ط، بل جر 

م وه������و يقرر م�شبقاً  ال�شتف������ادة اإىل بلده الأ

الع������ودة حتى قبل اأن يتوجه اإىل اأمريكا، وكل 

منيات مل تكف يف اإقناع  هذه الطموحات والأ

ثرياء اأن يقر�شوه 600لرية ب�رشوط  بع�س الأ

قا�شية جداً، حتى ي�شتطي������ع اإكمال درا�شته، 

أ�شار اإلي������ه بقوله لذويه )اإن ملوك  وهذا ما ا

الع������رب م�شغول������ون بال�شيا�ش������ة اأما من جهة 
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التقدم العلمي وجلب املخرتعني اإىل ديارهم 

فهم يف غن������ى عن ذلك( ر�شال������ة موؤرخة يف 

 
)4(

ول 1934/. /26 كانون الأ

ويف اليوم التايل لو�شله اإىل اأمريكا التحق 

بجامعة )اإلينوي( حيث حاز �شهادة جدارة يف 

العل������وم )M�A(، ثم انتق������ل منها اإىل جامعة 

أ�شتاذ علوم يف  أوربان������ا( حيث نال �شه������ادة ا )ا

الهند�ش������ة الكهربائي������ة كل ذل������ك وهو يكابد 

مري������ن ويواج������ه ظروف احلي������اة ال�شعبة  الأ

وحيداً يف حميط غريب وعلى الرغم من كل 

وائل ب�شكل دائم ما اأوجد له  ذلك كان من الأ

أولئك )الناقمني على  عداوات واأحقاد م������ن ا

 )5(
جنبي الذي تفوق عليهم (. الأ

هذه الغربة وامل������رارة اأجربته يف /20اآب 

1923/ عل������ى توقي������ع اتفاقي������ة جمحفة مع 

مريكية وهي �رشكة  أك������رب ال�رشكات الأ اإحدى ا

)ج������رنال اإلكرتيك( الكهربائي������ة ون�شت تلك 

التفاقي������ة بح�شب ر�شالة ال�شب������اح املوؤرخة 

يف /26 ني�ش������ان 1930/ اأن ير�شل )...علماً 

اإىل دائرة الت�شجيل بجميع الخرتاعات التي 

يتو�ش������ل اإليه������ا.. وتبقى الخرتاع������ات ملكاً 

لل�رشك������ة.. واأن يتقا�شى دولراً واحدا مقابل 

كل اخرتاع( مع العلم اأن ال�رشكة دفعت مبلغ 

رب������ع ملي������ون دولر على ت�شجي������ل اأحد تلك 

الخرتاع������ات.. وينق������ل ال�شباح ع������ن اأحد 

مريكان قوله يف نف�س الر�شالة  املهند�شني الأ

)... لو مل يكن ال�شباح م�شتخدماً يف ال�رشكة 

لبتاع������ت منه هذا الكت�شاف مبا ل يقل عن 

 )6(
ن�شف مليون دولر..(.

جحاف عني ال�شباح يف هذه  رغم ذلك الإ

أ  ال�رشكة ب�شفة مهند�س ممت������از وعندما بدا

اأوىل اخرتاعاته خ�ش�شت ال�رشكة له خمترباً 

خا�شاً به، واأعطته مكتباً اأحلق به عدداً من 

املهند�شني املعاونني، ثم اأخذت �شهرته تت�رشب 

مريكي، ل�شيما عندما و�شع  اإىل املجتمع الأ

هند�ش������ة جديدة للكهرباء، فقد حاز اإعجاب 

رئي�������س املوؤ�ش�شة الكهربائي������ة املعروفة با�شم 

أم .اأي. تي( ورئي�������س �رشكة )و�شتنكهاو�س(  )ا

الكهربائية وكذلك اإعج������اب العامل الفرن�شي 

الريا�شي ال�شهري )موري�س لوبالنك( ورئي�س 

الولي������ات املتحدة )هوبز( ال������ذي بعث اإليه 

بر�شال������ة ت�شيد بنبوغه وذلك رداً على ر�شالة 

منه )اأي ال�شباح( يقرتح فيها بع�س احللول 

الكفيل������ة بحل م�ش������كالت البطالة، و م�شاكل 

)7(
الوليات املتحدة القت�شادية.

وا�ش������ل ال�شباح جده وعمل������ه حتى برز 

بني اأقرانه وذاع �شيته ومنح يف / 25 كانون 

ول 1923/ رتب������ه )فتى العلم الكهربائي(  الأ

وه������ذه املرتب������ة كما يق������ول يف ر�شالة بتاريخ 

ول 1923/ )... هذه املرتبة  /1 ت�رشي������ن الأ
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اأرفع بكثري من مرتب������ة دكتور.. اإذ اإن حامل 

�شه������ادة دكتور، ل متنح له اإل بعد اأن ي�رشف 

، وهكذا 
)8(

ع�رشة اأعوام يف ممار�شة مهنته..(

�شطع جنم ال�شباح عالياً، فحملت ال�شحف 

اأخباره وحما�رشاته ومقالته و�شجلت )جرنال 

الكرتي������ك( معظم اخرتاعات������ه يف كربى دول 

حد ا�شتغاللها، وبنتيجة  العامل ك������ي ل يحق لأ

ذلك انهال������ت علي������ه العرو�������س والدعوات 

وال�شهادات م������ن كربى ال�رشكات واجلمعيات 

أملانيا ورو�شيا  وال�شخ�شيات العاملية ل �شيما ا

واإيطالي������ا وفرن�ش������ا وبريطاني������ا ومن بع�س 

ال�شخ�شيات العربية يف وقت لحق.

وعندما اأعلن العامل املهند�س )األربت( اأن 

نظريات ال�شب������اح العلمية متينة من الوجهة 

العلمية اأخ������ذت خمتلف ال�������رشكات العاملية 

 وف�ي عام /1932/ انتدبته 
)9(

تطبق نظرياته،

)جرنال اإلكرتيك( لتمثيلها مع املوؤمتر العاملي 

للكهرب������اء واملنعقد يف باري�س، فا�ش���رتك فيه 

مبا اأخذه بعنوان )تاأثري الدارات الكهربائية 

قوا�س املنعك�شة يف مقومات القو�س  عل������ى الأ

 وهكذا ف������اإنَّ ال�شباح اأكرث من 
)10(

الزئبقي(

جمرد خمرتع وع������امل ريا�شي فح�شب، بل كان 

مفكراً عروبي������اً اإ�شالمي������اً واجتماعياً، يهتم 

وله  والنف�شانية،  نرثوبولوجية  الأ بالدرا�شات 

ن�شانية  آراء قيمة يف الدي������ن واملجتمعات الإ ا

مرا�������س النف�شاني������ة  أة واملعرف������ة والأ وامل������را

آراءه هذه يف  والأخالق والفل�شفة وق������د بث ا

جملة من الر�شائل التي كان يبعثها اإىل اأهله 

ومعارفه يف الوطن ولذالك فاإنا �شنعر�س يف 

آرائه م������ن خالل تلك  جولًة �رشيع������ة لبع�س ا

الر�شائل وحتت العناوين التالية: 

مت�سكه مببادئه الدينية: 

ويظهر ذل������ك من خالل ع������دد كبري من 

ر�شائل������ه اإذ قلما جن������د ر�شالة منها اإل وفيها 

أو اأحاديث نبوية  آني������ة ا ا�شت�شه������اده باآيات قرا

�شالمي،  وتاأكيد على التزامه بتعاليم الدين الإ

ميان ومن  أنه كان �شديد الإ وينق������ل اأ�شحابه ا

املحافظني على تاأدي������ة الفرو�س وال�شعائر، 

مر اأدخل������ه يف �شجالت عديدة نُ�رش  ذلك الأ

بع�شه������ا على �شفح������ات اجلرائد واملجالت 

أثبت كم������ا قال يف ر�شالة موؤرخة /17  حيث ا

أيلول 1932/ )... اأن حممداً )�س( بالن�شبة  ا

ن�شاني������ة ))كاأين�شتاي������ن(( بالن�شبة للعلوم �  لالإ

وكان ي������رى يف اأبحاثه وجتارب������ه �شبياًل كي � 

يعظم اهلل � وكان دائم الدعوة اإىل الطالب.. 

اإىل التفك������ري يف عظيم خل������ق اهلل بالتجارب 

)11(
العلمية..(.

ول������ه كذلك كتاب������ات علمي������ة وجتريبية 

يف تبي������ان م�شار اخلم������ر والتدخني و�شائر 

أ�شاتذة وتالمذة مدر�شة  املحرمات، وي������روي ا



اإدي�صون العرب... ح�صن كامل ال�صباح العامل الغائب

العــــــدد 545 �شــــــباط   12�2009

أثبت  دم�ش������ق كما ذكرنا �شابق������اً، اأن ال�شباح ا

أثار  لهم وج������ود اهلل بطريقة ريا�شي������ة مما ا

و�ش������اط الدينية  عج������اب والده�شة يف الأ الإ

والعلمية.

أرائه الدينية حر�شه ودعوته   والالفت يف ا

�شالمي������ة اأما خري  للوحدة ب������ني املذاهب الإ

و�شيلة اإىل ذلك كم������ا اأعلن يف ر�شالة بتاريخ 

/16 ت�رشي������ن الث������اين1932/ )... فتح باب 

الجتهاد.. فاإن التاري������خ برهن اأن الجتهاد 

�شباب املانع������ة للتفرق، ولو  كان م������ن اأهم الأ

اتفق امل�شلمون على ذل������ك لجتمع �شملهم.. 

)12(
ولعلَّ هناك من يقوم بهذا امل�رشوع.. (.

 وهك������ذا نظر ال�شب������اح اإىل الدين نظرة 

علمي������ة عقلية، فاآمن مبا جاء ب������ه، ثم ارتد 

�شالمي������ة يعم������ل يف النظر  اإىل املذاه������ب الإ

أ�شباب ال�شقاق بينه������ا، فوجد اأن ذلك  عل������ى ا

كله راجع اإىل ق�شور العقل وتقييده، فالعقل 

على  أو املرجع الأ ينبغي اأن يكون القوة العليا ا

أ بني  أو يطرا لف�������س كل خالف فكري ين�ش������اأ ا

امل�شلمني، واإذا ما احتكم امل�شلمون اإىل العقل 

أو يَف�شي ب������ه فاإنهم  وعملوا مب������ا يُف�ش������ي ا

يُوؤمنون وحدتهم الفكرية.

 وكان ال�شب������اح ي������رى اأن حقائق العلم ل 

تتناق�������س وحقائق الدين بل عل������ى العك�س، 

ف������اإن حقائق العلم توؤيد وتثبت حقائق الدين 

واجله������ل وحده هو الذي ي�ش������ور غري ذلك. 

فالعلم اإذا ما جترد �شاحبه عن الهوى، يقود 

يف النهاية اإىل اللني فيقول يف اإحدى كتاباته 

خ�س ما  )اإن العتقادات الديني������ة وعلى الأ

لهية منطبقة متام النطباق  يتعلق بالقدرة الإ

عل������ى العل������م الطبيعي ال�شحي������ح.. بل كلما 

فك������رت عندما كنت نطفة ل اأملك ول ميلك 

أبواي �رشاً ول نفعا، كانت النوامي�س التي  يل ا

متثل م�شيئة الباري هي وحدها التي تكفلني 

)13(
وجتعلني اأمنو مادة وعقاًل..(.

اأما ع������ن اإميان������ه ال�شديد فيق������ول اأحد 

اأ�شدقائ������ه كمال جرب �شومط: )خطر لنا اأن 

أنا وال�شباح ع�ش������اًء �رشقياً، فجعلنا  نتع�شى ا

أنف�شن������ا طهاة وح�رشنا الطعام، وملا اأتى  من ا

داء فري�شة ال�شالة..  الع�شاء قام ال�شباح لأ

)14(
أ�شمع �شهيقه وهو يف �شجوده (. وكنت ا

خالق: اآراوؤه يف الفل�سفة والأ

كت������ب عن������ه اأح������د اأ�شدقائ������ه )هوبال( 

أ�ش������ل فار�شي يف جري������دة )ورلد(  وه������و من ا

مريكي������ة قائ������اًل: )كان م������ع ان�رشافه اإىل  الأ

دب  معاجل������ة الريا�شيات. �شدي������د الولع بالأ

 ويف 
)15(

والفل�شفة وله فيها نظريات قيمة (.

ر�شالة اإىل وال������ده يقول ال�شب������اح: )...وقد 

رغب اإىل �شدي������ق اأمريكي �شادق عاقل باأن 

 )16(
تطبع مقالتي الفل�شفية ب�شكل كتاب...(.
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آراءه يف املو�شوع������ات ال�شابق������ة  و�شتتن������اول ا

الذكر حتى يت�شنى لنا معرفته كمفكر عربي 

اجتماعي بعد اأن عرفناه كعامل ريا�شي.

املعرفة:

يرى ال�شباح اأن املعرفة تكون يف اإعمال 

وىل  النظر والتجريد العقل������ي من املبادئ الأ

املركزة بالفط������رة يف العقل الب�رشية فالكون 

أيه عبارة ع������ن عامل من�شبط  الطبيع������ي يف را

لهية، فهو  حتكمه جمل������ة من النوامي�������س الإ

كالكت������اب الريا�شي املنظم الذي ل حمل فيه 

للغمو�س، متى فهمن������ا رموزه اأمكننا عندئذ 

لهية هي  فهم جميع حقائقه، فالنوامي�س الإ

أرادت اأن تك������ون القوان������ني الطبيعية  الت������ي ا

أو  أ ا كما هي علي������ه، وهذه تتما�شى وفق املبدا

الغاي������ة املر�شومني له������ا، وبالتايل فال ميكن 

أو يق������وم تعار�س ب������ني النوامي�س  اأن يك������ون ا

ن النوامي�س  الكوني������ة والظواهر الطبيعية، لأ

الكونية هي التي ت�شبط الظواهر الطبيعية 

وحتكمه������ا، والظواهر الطبيعي������ة ل ميكنها 

م������ر واإل عمت الفو�شى  التفلت من ذلك الأ

ن�شانية عند  وكان الدمار. لذا فاإن املعرفة الإ

ال�شباح كلما تقدمت يف جمال الكت�شافات، 

نه ل تعار�س بني القوانني  كلما و�شح للعقل لأ

لهي������ة، وبهذا فال  الطبيعي������ة والنوامي�س الإ

ن�شانية، ومهما تقدم  حدود لنطاق املعرفة الإ

العق������ل الب�رشي يف حق������ل املعرفة فاإنه يبقى 

لهية ذاتها اإىل اأن  رادة الإ مدعوماً من قبل الإ

يتابع جهوده يف هذا امل�شمار.

وال�ش������وؤال الذي يطرح نف�ش������ه كما يقول 

ن�شان مدعواً  أو الإ ال�شباح: اإذا كان العق������ل ا

م������ن قب������ل اهلل اإىل معرفة الك������ون واأ�رشاره 

وقوانينه ونوامي�شه، واإذا كان ل حدود لطاقة 

العقل يف معرفة الك������ون الطبيعي وقوانينه، 

أي�شاً على  فهل ه������ذا يعني اأن العقل ق������ادر ا

معرف������ة ما وراء الطبيع������ة اأو معرفة حقيقة 

لهية الت������ي تهيمن على الكون  النوامي�������س الإ

وحتكم خمتلف ظواهره ومظاهره ؟

فيجي������ب ال�شباح وهو العامل الريا�شي اأن 

ق������درة العقل على املعرف������ة تقف عند حدود 

ن  اهلل، فاهلل خ������ارج نطاق املعرفة لعقليته لأ

اهلل اخلالق للكون ونظامه وم�شدر كل علله، 

وهو خارج هذا الكون ونظامه و�شال�شل العلل 

في������ه، وذلك فاإن ما يج������ري على الكون من 

�شنن ل يجري على اهلل، واإذن فاإن اهلل خارج 

عن نطاق العلم ومعرفة العقل، واإمنا ي�شتدل 

 اإن ال�شباح 
)17(

عليه من خالله������ا باخت�شار،

ي������رى اأن العلم والدين �شديق������ان ل عدوان 

خ������ر، واأن العلم ل  اأحدهم������ا ي�شتدل على الآ

ميكن كما يت�شور البع�������س خاطئا،ً اأن يحل 

حمل الدين، وهو يوؤي������د دائماً حقائق الدين 
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ويدل عل������ى �شحة مبادئه ونوامي�شه، فيكتب 

حول ذل������ك )اإن العتق������ادات الدينية وعلى 

لهية منطبقة  خ�س ما يتعلق بالق������درة الإ الأ

متام النطباق على العلم الطبيعي ال�شحيح، 

ن القراآن يحتوي على ن�شو�س كثرية حتث  لأ

املوؤمنني عل������ى التفكري يف خل������ق ال�شماوات 

ر�س، وم������ا النوامي�س التي يتم�شى عليها  والأ

الكون اإل كلم������ات اهلل واإرادته، واإين اأعرف 

م������ن جتاربي اإين كلما فهمت نامو�شاً طبيعياً 

من النوامي�س الت������ي تتم�شى عليها الكهارب 

لكرتوني������ات( اأعظمت حكم������ة اهلل وزاد  )الإ

)18(
اإمياين...(.

خالق:  الأ

يربط ال�شب������اح الأخالق الفا�شلة بالعلم 

وهذا ما يذكرن������ا مبذهب الفال�شفة الرابط 

ب������ني الف�شيلة واملعرف������ة فهو ي������رى اأن من 

زاد علم������ه وكرثت معرفت������ه، ح�شنت �شفاته 

وجمل������ت اأخالقه وفعال������ه، ومن ح�شل على 

اإح������دى العل������وم واملع������ارف وج������ب اأن يكون 

أ�شماها، والرجل  خ������الق وا متخلقاً باأعلى الأ

العاق������ل هو الذي يحك������م العقل يف عواطفه 

ن العاطفة جتلب  حتى ت�شتقي������م اأفعال������ه، لأ

ال�������رشور والعق������ل ل يجل������ب اإل اخلري )...

الرجل احلقيقي هو الذي يتمكن من ت�شيري 

عواطفه وراء عقل������ه ويقيدها بقيد حديدي 

رادة وت�شميم العق������ل، ولتكن  م������ن ق������وى الإ

غايتك يف احلي������اة تقوي������ة ج�شمك وذهنك 

وجميع قواك العقلية..( من ر�شالة بعثها اإىل 

 )19(
اأحد طالبه.

دب  وقد عرف ال�شباح بني اأ�شدقائه بالأ

اجلم واللط������ف الزائد والل�شان العفيف مما 

رائه على نف�شه تطبيقاً علمياً  يثبت تطبيقه لآ

راء هي ترجمة طبيعية  اإ�شافة اإىل اأن هذه الآ

لذات������ه ال�شامية، فهو قد ت�شامى على نزوات 

ال�شب������اب وكان على حد قول������ه )... نظيف 

أثناء الدرا�شة(  ال�شرية، رغم حتر�س الفتيات ا

)20( 
ر�شالة موؤرخة / 8 حزيران 1923 /.

 وكان دائم النتق������اد للعادات والأخالق 

مريكي������ة و�شعوبة التعام������ل معها بالن�شبة  الأ

ل�شخ�س �رشقي

)�شيدي الوالد اإن ال�شعب يف البلدة التي 

اأعي�س فيه������ا منحط و�شاف������ل لدرجة تفوق 

الو�شف، واملعي�شة فيه������ا �شعبة جدا، وبنوع 

خا�������س على من يتم�شك باأه������داب الف�شيلة 

والعف������ة، نظرا ل�شوء اأخ������الق اأهلها وريائهم 

فكار البذيئة بني  ومداولة الكالم ال�شافل والأ

جمي������ع طبقاتهم. قب������ح اهلل الدميقراطيات 

أ�ش������األ اهلل األ يطيل  الت������ي على �شاكلته������ا وا

 ويف ر�شالة 
)21(

آذار 1925/ بقائي به������ا( /4 ا

اأخ������رى: )تكاد نف�شي اأن تزهق من بقائي يف 



اإدي�صون العرب... ح�صن كامل ال�صباح العامل الغائب

12� العــــــدد 545 �شــــــباط   2009

هذه البلدة. فاإن اأهلها ال�شاقطني لهم اأدمغة 

أل�شنة حادة  الرباغي������ث، واأخالق الق������رود، وا

ل يجردوها اإل عل������ى من كان غريبا وحيدا 

مثلي. ولهذا فاأراين بحاجة ما�شة اإىل فر�شة 

أ�شبوعية ا�رشفها خ������ارج البلدة. وع�شى اأن  ا

يخرج اهلل م������ن الع�رش ي�������رشا. وقد ثبت يل 

األن اأن الرئي�س الذي ا�شتغل معه ومن حوله 

خ������الق. ولو علمت ذلك  جماعة �شاقطي الأ

منذ البدء ملا مكثت هنا وملا قبلت الوظيفة، 

ن كبالع املو�س ل ميكنني اأن اأترك  ولكني الآ

أثرا يذك������ر، ويكون عونا  العمل م������ا مل اأترك ا

يل يف طلب �شغال اآخر.( تاريخ/11 حزيران 

وه������ذا يقرر اإن م������ن ينتقد هذا 
 )22(

/1925

خالق، لبد اأن  ال�شل������وك الب�رشي بالن�شبة لالأ

يحم������ل روحا �شامية واأخالق������ا راقية وقيما 

نبيل������ة. فال�شباح ل يطه������ر اأو يع�شم ال�رشق 

ال������ذي ترعرع فيه ولكنه يق������ارن بني اأخالق 

ع������امل املهج������ر وموطنه كما يق������ول يف ر�شالة 

اأخرى )وم�شاوئ الغ������رب تفي�س كثرياً على 

ول  م�ش������اوئ ال�������رشق( / تاريخ 30كان������ون الأ

 لكن������ه على الرغ������م من ذلك كله 
)23(

/1929

لهية  بقي �شامداً حيث يقول: )اإن القدرة الإ

ث������م...( تاريخ /13 ت�رشين  تع�شمن������ي من الإ

أم������ا توا�شعه فيتجلى   ا
)24(

الث������اين 1933 / 

يف رف�ش������ه اأن يخاطبه اأهل������ه واأ�شدقاوؤه يف 

�شتاذ  مرا�شالتهم باألق������اب عالية )فاكتبوا الأ

كامل ال�شباح بال بك ول اأفندي( تاريخ / 1 

)25(
ت�رشين الثاين 1923/.

ن�سانية:  املجتمعات الإ

ن�شان خملوق اجتماعي  يرى ال�شباح اأن الإ

أث������ر بالبيئ������ة التي يعي�س فيه������ا، فيكت�شب  يتا

عاداتها وتقاليدها ويكون �شلوكه تبعاً لذلك 

من نتاجها. وكان ي������رى اأن كثرياً من حالت 

ن�شان النف�شي������ة كحالهم، مثاًل، ناجتة عن  الإ

تفاع������ل اجل�ش������م وتاأثريه عل������ى النف�س، واأن 

معظمها وليد التخي������ل والتوهم لي�س اإل... 

)اإن كثرياً من احل������الت النف�شية م�شببة عن 

تقلب������ات ج�شدي������ة ب�شيطة، واأكرثه������ا نا�شئ 

عن حم�س الت�ش������ور والتخيل، واأن كثرياً من 

أ�شا�س لها من ال�شحة اإل  قدار ل ا الهموم والأ

يف الت�شور والتوهم( اإحدى كتاباته يف عام / 

مريكية. يف اإحدى اجلرائد الأ
 )26(

/1932

انتماوؤه القومي العروبي:

مل يك������ن ال�شباح كغريه م������ن النخب التي 

به������رت باأنوار احل�شارة الغربية حتى فقدت 

عقلها و انتماءها وراحت تتحدث وتت�رشف 

كاأنه������ا فقدت حتى هويتها وا�شتعا�شت عنها 

أثبتت التجارب والوقائع  بالهوية امل�شخ التي ا

أنها حتى ل تفيد اأ�شحابها ب�شيء متى اهتزت  ا

قليمي������ة والدولية فكانت هذه  ال�شاح������ات الإ
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امل�شوخ رهناً بيد التقلبات املزاجية ال�شيا�شية 

أيلول 2000/، لذلك  وهذا ما ثبت بعد /11 ا

فاإن حمافظة العامل ال�شباح على تراث اجلدود 

دلي������ل على ثبات �شخ�شيت������ه وعمق اقتناعه 

مب������ا يحمل فكان �شم������وده الثقايف والفكري 

أم������ام اأ�شواء احل�ش������ارة الغربي������ة الباهرة.  ا

فق������د كان يفخ������ر دائماً بقوميت������ه وعروبته 

مريكان وكان  كما يقول اأحد املهند�ش������ني الأ

كل������ه حمافظاً على الزي العرب������ي التقليدي، 

عياد اإل مرتدياً  ف������كان ل يرى يف العطل والأ

)العق������ال والكوفي������ة( فه������ا هو يق������ول: )...

�شيدتي الوالدة: اإنني ب�شوق زائد ملخاطبتك 

فاحلقيق������ة اإن ذل������ك ال�شعور ال������ذي جعلني 

اأحب بالدي، حتى ترابها واأحجارها.. فاإين 

أي������ام الطفول������ة... اأذكر كرم  أذك������ر ا أزال ا ل ا

كما كان 
 )27(

التني( تاريخ /29 متوز1923/ 

آراء �شيا�شي������ة تعك�س مت�شكه بحب  لل�شب������اح ا

وطنه واأمته ولذل������ك �شاهم مع جمموعة من 

اأ�شدقائه يف دعم احلركات ال�شتقاللية يف 

الوطن العربي وم������ن ر�شائله يف هذا املجال 

أ�شد همجيتهم،  )قات������ل اهلل الفرن�شيني م������ا ا

�شدد اهلل خط������ا املجاهدي������ن لتحرير اأمتنا 

أيلول  وطرد هوؤلء الطغ������اة من الوطن( / 8 ا

كذلك كان دائم ال�شعي ل�شتثمار 
 )28(

/ 1925

اخرتاعاته يف م�شلح������ة اأمته، فها هو يكتب 

تقان  قبل �شهور من وفات������ه: )اإين اأحت�رش لإ

فن الطريان ،واأتوجه بعده������ا اإىل ال�شعودية 

أوؤ�ش�س هناك معماًل للطريان( /  أو العراق وا ا

 وكذل������ك اخرتاعه 
)29(

26 حزي������ران 1934 /

للبطاري������ة التي حتول ال�شحارى العربية اإىل 

جنة خ�رشاء م������ن دون اأن نن�شى حديثه عن 

�شا�س من �شفره اإىل اأمريكا. الهدف الأ

اللغة العربية :

واأح������د مظاهر حمافظته عل������ى عادات 

ال�رشق مت�شكه بلغة ال�رشق اأي اللغة العربية، 

أ�شلوب������ه البالغي  فاملراج������ع لر�شائل������ه يرى ا

الرفيع وعباراته امل�شبوك������ة وكرثة ا�شت�شهاده 

ق������وال املاأثورة حتى  �شع������ار العربي������ة والأ بالأ

الن������ادر منها وذلك اإن دل عل������ى �شيء فعلى 

�شعة اطالعه، كل ذلك على الرغم من اإتقانه 

للغ������ات اأجنبية عدة: الفرن�شي������ة والرتكية و 

ملاني������ة ويف اأواخر �شنني عمره كان يدر�س  الأ

اليونانية والرو�شية. ولعل ذلك كله يعود اإىل 

أن������ه ن�شاأ يف بيت علم واأدب كما مر معنا فها  ا

هو يكتب )...كان خ������ايل ال�شيخ اأحمد ر�شا 

كثري الهتمام بدر�������س احلقائق الكونية ... 

آدابها املنزلة العليا يف  وكان للغة العربي������ة وا

أنا بحك������م الطبع اأنظر  نظ������ره... فاأ�شبحت ا

اإىل اآداب العرب وعلومهم نظرة طموح واأمل 
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)30(
أ قوميتي ال�شديدة(. وكان ذلك مبدا

نظرته اإىل املراأة:

أة نظرة   كان������ت نظ������رة ال�شب������اح للم������را

قد�شية، ولعلَّ الذي �شاعد على نظرته تلك، 

مه الت������ي كان يت�شورها  حمبته العظيم������ة لأ

ن�شانية  مثالً للعط������ف والطهارة وامل�شاعر الإ

الرقيقة. وقد ظن من خالل تغلبه على بع�س 

امل�شاع������ب التي كانت تواجهه، اأن ر�شى اأمه 

عليه، ف�شاًل عن دعائها له، هو الذي ي�شفع 

به دائماً عند اهلل، فينجيه من كيد اخل�شوم، 

ويجع������ل النجاح حليفه، حتى اإن حبه الغامر 

م������ه دفعه اإىل متثل الوطن من خاللها فهو  لأ

نها فيه ومن������ه. )الوطن يف  يحب الوط������ن لأ

عريف هو اأنت.. لق������د تغلبت على �شعوبات 

جم������ة ومل اأحلم يف التغلب عليها. وذلك لي�س 

لهية، فال تعدميني  مبقدرتي بل للعناي������ة الإ

)31(
أيار 1928/. ر�شاك ودعاك( / 11 ا

طفال: يف تربية الأ

يق������ول يف اإح������دى ر�شائل������ه )...املقيا�س 

احلقيقي لذكاء الطفل هو احلركة الفكرية، 

واأعني بذل������ك اأن ي�شاهد ويقي�س وي�شتنتج.. 

أن ي������درب الطفل على املناق�شة  واإين ل اأرى ا

ن ذل������ك ي�شعف في������ه غريزة  واجل������دال.. لأ

ال�شتق�ش������اء وحت������ري احلقائ������ق وميرن������ه 

عل������ى اخل������داع والزيغ العقل������ي( / 22 متوز 

)32(
./1924

اآراوؤه العلمية واخرتاعاته:

 مل يكن ال�شباح جم������رد خمرتع )خمربي( 

اأي �شاحب عل������م قائم على التجارب املادية 

والخرتاعات فح�شب، ب������ل كان عاملاً مفكراً 

آراء عميقة يف دنيا العلم و�شاحب فل�شفة  له ا

قائمة على الفيزياء والريا�شيات وذلك جعله 

خرين حتى قال اأحد العلماء  خ�شماً قوياً لالآ

مريكيني )كان ال�شب������اح بيننا كاملعلم بني  الأ

اأطفاله، يلعب باآرائنا ونظراتنا كما ي�شاء..( 

أ  ويقول اآخ������ر: )كان الوحيد بيننا الذي جترا

 )33( 
أين�شتاين(( نف�شه(، آراء ))ا عل������ى مناق�شة ا

واملعروف اأن النظرية الن�شبية كانت ول تزال 

�شعبة على الفهم اإل للقليلني، وخ�شو�شاً يف 

ذلك الوقت حني كانت نظرية حديثة جمهولة، 

فكيف بال�شباح الذي انتقدها وقتها.

وكان كذلك م������ن ال�شباقني اإىل ا�شتيعاب 

النظرية الذري������ة والتي كانت يف حينها طور 

الن�شوء ف������اأدرك اأ�رشارها وتنب������اأ مب�شتقبلها 

فاأ�شار اإىل )اليوم ال������ذي ي�شتطيع فيه العلم 

اأن ي�شيطر على ن�شاط العنا�رش امل�شعة لي�س 

بعي������داً.. وذلك يثبت اأن العقل الب�رشي ي�شري 

يف طريق������ه لل�شيطرة على امل������ادة وا�شتغالل 

 )34(
الطاق������ة الكامنة فيها..( /متوز 1933/ 

وتابع: )ميكن ا�شتغالل هذه القوى يف �شعادة 

ن�شانية ورفاهية اجلن�س الب�رشي( /�شباط  الإ
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)35(
./1935

أم������ا اخرتاعاته التي ناه������زت ال�شبعني   ا

اخرتاع )66 اخرتاع مبفرده وع�رشة م�شرتكة 

مع اآخرين(. اأي مبعدل اخرتاع واحد كل �شهر 

ون�شف وذلك اإجناز يخرج عن نطاق املعقول 

و�شجل عام /1928/ خم�شة اخرتاعات ويف 

ع������ام /1930/ �شبعة اخرتاع������ات ويف عام 

خري  /1933/ ثمانية اخرتاعات ويف عامه الأ

عام /1935/ واحد وثالثون اخرتاعاً!)36( 

م������ر، لو قدر لهذه  ون������رتك للقارئ تقدير الأ

الفر�شة اأن تكتمل.

وم������ن ه������ذه الخرتاع������ات نذك������ر منها 

واأهمها:

جه������از �شبط ال�شغ������ط / 1927/   -1

وهو يعني مقدار الق������وة الكهربائية الالزمة 

لت، ومق������دار ال�شغط  لت�شغي������ل خمتلف الآ

الكهربائي الواقع عليها.

جهاز لنقل التيار املتبدل يف املقوم   -2

الزئبق������ي الفردي / 1928/ وهو يعمل على 

�شب������ط انتقال القوة الكهربائية يف املقومات 

الزئبقي������ة بدقة متناهية، كم������ا يخف�س من 

تاأثري الفي�������س املغناطي�شي عل������ى اللوحات 

املعدنية يف الدارة الكهربائية الثنائية.

جهاز التلفزة /1928/ ي�شتخدم تاأثري   -3

لكرتونيات عن فيلم م�شعع رقيق يف  انعكا�س الإ

�شعة املهبطية )الكاثودية( وهو جهاز  أنبوب الأ ا

أو  اإلكرتوين ميكن من �شماع ال�شوت يف الراديو ا

التلفزيون وروؤية �شاحبه يف اآن معاً.

جهاز للتلف������زة / 1929/ ي�شتخدم   -4

أنابيب  ال�شبك������ة الكهرو�شوئي������ة ك�شابط يف ا

�شعة املهبطية. الأ

جهاز نقل املناظر وال�شور/1930/   -5

وهو ي�شتخدم اليوم يف الت�شوير الكرهو�شوئي 

�شا�س ال������ذي تركز علي������ه ال�شينما  وه������و الأ

احلديث������ة ول �شيما )ال�شينما �شكوب( ف�شاًل 

ع������ن التلفزيون اإذ اإنه ينقل املناظر املتحركة 

وال�شاكن������ة بو�شاطة اإط������الق موجه من النور 

لة  املكهرب الت������ي تنعك�س بدوره������ا على الآ

اأطلقتها.. وبو�شاط������ة ال�شبكة املعدنية  التي 

القائمة داخل اجله������از والتي تعك�س املوجة 

أي�شاً لتظه������ر املناظر ب�شكل  الكهرو�شوئي������ة ا

اأو�شح.

أ�شعة ال�شم�س  جهاز للتلفزة يحول ا  -6

لتيار وقوة كهربائية/1930/ وهو يعمل على 

أ�شع������ة ال�شم�س اإىل طاق������ة كهربائية  حتويل ا

م�شتمرة وي�شعها يف خزانات، وكان ال�شباح 

ياأمل من وراء هذا الخرتاع اأن يحول ال�شم�س 

يف ال�شح������ارى اإىل طاق������ة تعم������ل على زرع 

احلي������اة يف هذه ال�شحارى ف�شاًل عن تغذية 

قطار العربية كلها مدنها وقراها املتناثرة  الأ
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بالطاقة الالزمة.

بو�شاطة  الالق������ط  التلف������زة  جهاز   -7

لكرتونيات /1935/. أنبوب �شعاع الإ ا

�شع������ة  لالأ جهاز)ال�شيلوغ������راف(   -8

)الكاثودية( ال������ذي ي�شجل حادثات كهربائية 

ت�شتمر اأقل من ج������زء من املليون من الثانية 

./1935/

ال�شوابط التي حتول دون انفجار   -9

القو�������س الكهربائ������ي يف املق������وم الزئبق������ي 

./1935/

أه������م اخرتاع������ات ال�شباح  ولع������ل ا  -10

ه������ي ا�شتخدامه �شعاع الكهرب������اء لبث �شور 

ثري،  �شي������اء عل������ى جن������اح الأ �شخا�������س والأ الأ

أ�شعة  واخرتاع������ه البطارية ال�شم�شية لتحويل ا

ال�شم�������س اإىل طاقة كهربائي������ة حيث �شناعة 

قم������ار ال�شناعي������ة واملركب������ات الف�شائية  الأ

تقوم عل������ى الت������زود بالطاق������ة بو�شاطة نور 

ال�شم�س، واهتمام������ه بهند�شة الطريان واأمله 

اأن يوؤ�ش�������س م�شنعاً للطريان يف اإحدى الدول 

�شالمية، هذا ف�شاًل عن اهتمامه بت�شنيع  الإ

دوية التي ت�شاعد على �شفاء بع�س  بع�س الأ

مرا�������س اجللدية ومنه������ا دواء ي�شبغ جلد  الأ

الوج������ه بال�شيول������ة الالزمة و متن������ح الب�رشة 

)37( 
النعومة.

وكع������امل ريا�ش������ي بح������ث ال�شب������اح بحثاً 

م�شتفي�شاًَ يف اجلوهر الفرد، فاأبان يف اأبحاثه 

�شحة نظرية اأ�شالفه العرب امل�شلمني الذين 

�شغل������وا بتحويل املعادن اخل�شي�شة اإىل معادن 

)38(
آراء قيمة يف هذا املجال. �رشيفة، وترك ا

وفاته:

يف عز ذلك ال�شطوع ويف اأوج ذلك العطاء 

امتدت يد املوت اإليه يف حادث �شري يف /31 

آذار 1935/ ول ي������زال الغمو�������س يلف ذلك  ا

ن ب�شبب عدم و�شوح ظروفه  احلادث حتى الآ

ومالب�شاته، ل�شيما اأن ال�شباح كان يتفاو�س 

مع اأح������د الزعماء العرب عل������ى بناء مزارع 

لتوليد الطاق������ة ال�شم�شية لتحويل ال�شحراء 

العربي������ة اإىل جنة خ�رشاء كما ذكر يف ر�شالة 

بتاريخ / 7 كانون الثاين 1935/ وكان يعتزم 

)39(
ال�شفر للمبا�رشة بذلك امل�رشوع.

أنه وقبل  م������ر ا ولك������ن الالفت يف هذا الأ

وفات������ه بيومني كتب اإىل اأهل������ه )..اإين اأجتاز 

أ�شاأل اهلل تعاىل  ن مرحلة �شعبة وخطرية وا الآ

ألداء يكيدون يل...(  أع������داء ا اأن ينجيني من ا

 وهكذا خبت من �شماء 
)40(

آذار1935/ / 29 ا

العلم جتربة مل يقدر لها اأن تتم فهذا ))الفتى 

العاملي(( كان ي�شمو ب�رشعة يف تلك ال�شماء، 

فمن يلقي نظرة على عدد اخرتاعاته و�رشعة 

تواترها ي�شتطيع تقدير تلك اخل�شارة، ومات 

-رحم������ه اهلل- وهو يعمل يف خدمة العلم يف 
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أو يفتن  الغرب دون اأن تفتنه تلك احل�شارة ا

بها وق�شى خايل الوفا�������س دون اأن ينال يف 

رغبته غري احل�شد من������ه والكيد له ودون اأن 

همال. وهذا  أمت������ه اإل ال�شدود والإ ينال من ا

مريكي يبعث له اإكلياًل من الزهور  الرئي�س الأ

تكرمياً له عقب ا�شت�شه������اده كتب عليه )من 

)41(
احلزين فرانكلني روزفلت(.

 كما بعث رئي�س �رشكة )جرنال الكرتيك( 

اإىل اأهل������ه ر�شال������ة يقول فيه������ا: )لقد برهن 

أثناء خدمته  �شت������اذ ح�شن كامل ال�شب������اح ا الأ

أنه م������ن اأعظ������م املفكرين  ل�رشكتن������ا عل������ى ا

مريكية واإن وفاته  الريا�شيني يف الب������الد الأ

)42(
خ�شارة كبرية لعامل الخرتاع(.
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بطاقة تعريف

ول������د ال�شاعر )ندمي حمم������د( يف قرية )عني ال�شق������اق( اأو)عني ال�شقيق( 

التابعة جلبلة عام األف وت�شعمئة و�شبعة. طويل القامة، نحيف اجل�شم، مل يكن 

على ح������ظ من الو�شامة، واإمنا كان به ت�شوي������ه اأو دمامة، تثري �شخرية اإخوته 

من������ه. دخل )الكّت������اب(، ودر�َس علوم الدين على يد ال�شي������وخ، ثم تابع درا�شته 

دب الفرن�ش������ي من جامعة ال�شوربون يف باري�س  يف فرن�ش������ا، فنال اإجازة يف الأ

نزعة التمرد 

يف �صخ�صية ندمي حممد

كاتب �سوري.

العمل الفني: الفنان دلدار فلمز.

❁

ò

❁
ح�سني حمدان الع�ساف
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يف الع������ام األف وت�شعمئة وت�شعة وع�رشين، ثم 

جازة العامة يف احلقوق ب�شوي�رشا عام  نال الإ

األف وت�شعمئة وواحد وثالثني، ولدى عودته 

اإىل بل������ده ُعني مديراً لناحي������ة )ال�شيخ بدر( 

التابعة ملحافظة طرطو�������س، ثم تنقل داخل 

م������الك وزارة الداخلية، ثم ع������ني خبرياً يف 

عالم، و�ش������ارك يف ندوات اإعالمية  وزارة الإ

يف عدة دول. تعّر�������س ل�شدمتني يف حياته: 

أبيه ثم وفاه اأخيه ال�شغري الذي اأ�رشف  وفاِة ا

بنف�شه على تربيته، واأ�شيب بال�شل، ثم متاثل 

لل�شف������اء، ثم تّعر�شت رئته ملر�س، فا�شتوؤ�شل 

ج������زء منها، ث������م اأ�شابه مر�������س الربو�شتات، 

اأجريت له عدة عمليات جراحية، واأحيل اإىل 

التقاع������د اأواخر ال�شتينيات، تزوج ومل يعقب، 

و�������رشب ال�شلل زوجه، فمات������ت قبله بحوايل 

ثالث �شنوات.

�سعره يعك�س حياته

أمل. اإنه  �شع������ره دخان وعط������ر ومعان������اة وا

)يغرُف من قلبه، ويُعطي من دمه( كما و�شفه 

أبوه. وهذا ما توؤكده ق�شائده، له دواوين  مرة ا

أنها جتاوزت املئة،  كثرية جداً، بع�شهم يزعم ا

منه������ا دي������وان: )الرفاق مي�ش������ون( و)�رشاخ 

الثاأر( و)فرا�شات وعناكب(، وله عدة دواوين 

بعن������وان: )من ح�شاد احل������رب(، ترجم عدد 

وروبية، ل�شيما الفرن�شية،  منها اإىل اللغات الأ

أ�شهر دواوين������ه )اآلم( باأجزائه الثالثة  ولكن ا

ال������ذي يتاألف من �شبع������ة و�شبع������ني ن�شيداً، 

ي�شف������ه ال�شاعر باأنه: )ك������ون لت�شاق �شعري 

حاف������ل بالتعاي�س العاطفي( ب������ّث فيه روَحه 

أنا�شي������ده للنا�س، وفيه نتف  واآلَمه، واأزجى ا

أو ال�شع������ر املنثور ي�شف  من الن������رث ال�شعري ا

فيها طبيعة قريت������ه، وي�شري بعبارات خاطفة 

قليل������ة عن �شخ�شه وجمتمعه اعتمدت عليها 

ر اأن هذا الديوان  أق������دِّ أنا ا يف ه������ذا املقال، وا

وحده يوؤهله اأن يكون يف عداد كبار ال�شعراء 

الرومان�شي������ني يف الوطن العربي، ورغم ذلك 

أبناء بلده، وملّا مي�س على  يجهل������ُه اليوم اأكرثُ ا

أنَّ جهل النا�س  رحيله اإل �شنوات قليلة، ويبدو ا

ل������ه ول�شع������ره كان الثمن ال������ذي دفعه ب�شبب 

�شلوك������ه وموقفه من املجتمع وال�شيا�شة. دفع 

هذا الثمن حّياً وراحاًل. ف�شاًل عن زهده يف 

�شواء. ال�شهرة وعزوفه عن الأ

و�سفه الطبيعة وتعلقه بها

ويبدو لنا من ق�شائ������ده تعلقه بالطبيعة 

ل�شيم������ا طبيعة قريته اجلميلة التي و�شفها، 

أبدع فيه حتى �شار هذا  واأكرث من و�شفها، وا

الو�شف اأحد مكونات م�شهده ال�شعري، فقد 

حب������ا اهلل قريته التي اأب�رش فيها النور طيب 

املناخ وجمال املنظر وب�شاطة احلياة و�شفاء 

العي�س، فارمت������ى باأح�شانها، وغدت مبثابة 
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الرئة التي يتنف�س منها، واملالذ املريح الذي 

يلجاأ اإليه، فقريته تقع على �شفح رابية حتيط 

بها �شل�شلة من التالل واجلبال، وحواليها اأكرث 

من نبع م������اء وم�شيف، تابعة ملنطقة )جبلة( 

يف حمافظة الالذقية، تبعد عن مدينة )جبلة( 

اثني ع�رش كيلو مرتاً �رشقاً، جوها لطيف منع�س 

�شيفاً، وبارد ماطر �شتاًء. ي�شور ندمي حممد 

موق������ع قريته نرثاً ت�شوي������راً م�شخ�شاً اأقرب 

اإىل ال�شعر، يقول: )قريتي التي ت�شبه ناطورة 

ك������رم لطي������ة يف �شفح رابية، متي������ع �شاقاها 

الرخوت������ان يف �شهٍل منطل������ٍق، حت�شبُه الفازع 

َف عثاراً، فامتد �شاعداه،  الهارب، وقد تخوَّ

وتقو�شا، وانفرج������ا مييناً وي�شاراً(، ثم ي�شور 

م�شهداً اآخر يف قريته ناب�شاً باحلياة واللون 

وال�شوت واحلركة:

�سيعتي

ق�سة الينابيع 

والطرِي 

وهم�س الغ�سون 

للن�سمات

�سيعتي

لوحة

من الفجر والليل

عرا�س والرق�سات.  وناي الأ

ومتت������د حواليه������ا �شل�شل������ة متوالي������ة من 

الغاب������ات، تك�شو التالل و�شفوَح اجلبال حلاًل 

جميل������ة من الخ�������رشار املتم������اوج مبختلف 

اأ�شجار ال�شنديان والبلوط واحلور وال�شنوبر 

وغريها ما يوؤن�س العنَي، ويبهُج القلب، فيقول 

يف ق�شيده له بعنوان: )غاباتنا(

غاباتنا املرُد احل�ساُن، اخل�رُش، اأعرا�ُس التالل

العا�رشات زنوُدها من ريفنا َخْمَر الن�سال

َرْت غدواِتنا بالوحي من اأفق اجلمال كم َعطَّ

حت دمنا بدْفء العوِد اأو برِد الظالل كم فرَّ

َجْت كرَب العيال  لْت عي�َس العيال، وفرَّ هَّ كم �سَ
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وي�شتعر�س م�شاهد اأخاذة من حياة قريته 

ن  التقطه������ا بعد�شة م�شور ب������ارع نتخيلها الآ

ماثلة اأمامنا: الريَف، املاَء، احلوَر، ال�شنابَل، 

�شفري الفالح، القربات، اخلروف:

هي

يف ريفها

منابُت اأفراح

وح�سن

جوانبًا وتخوما

هُد ماوؤها ال�سّ

لُيلها النَغُم

اخلمُر

لتحيي ُمنًى

وجتلو غموما.

فه������و يع�ش������ق طبيع������ة قريت������ه وريفه������ا 

اجلميل:

اأع�سق احلوَر

والذرا

والدوايل

طفرًا يف ظاللها

وجثوما

وجنى �سنبل

وناَر �سواء

ودخانًا

يطري منها 

غيوما. 

وي�شبه ت�شاع������د دخان ن������ار ال�شواء اإىل 

اجل������و بالغيوم، ثم ي�شور لن������ا �شفري الفالح 

ر�س: وحمراثه يفِلُق خد الأ

و�سفري الفالح

والكوز.. يف 

ر�س  الأ

اإىل اأ�سل 

اأذنه

مطموما

وكاأين اأراه 

يفلُق َخدَّ 

ر�س الأ

حمراثُه

جمدًا عزوما 

ثم ي�شور الق������ربات، وهنَّ يتبعن خطوط 

حمراث الف������الح بحذر ليلتقطن حبَّ البذار، 

ألفاظه املع������ربة ور�شاقة عباراته  لحظ دقة ا

ال�شاعرة، لحظ ا�شتخدامه الفعل )تزاقت( 

يف مقطع������ه التايل: )فتزاق������ت وراءه قرّبات( 

كم كان دقيق������اً وموحياً ل������ك ب�شوت القربة 

وتهيئتها للحركة؟.

فتزاقت وراءه

قرباٌت

يتاأثرن

خطوه املر�سوما
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َحِذراٌت

يلحظن قّدامه 

احلبَّ 

فيكرثَن

فوقه.. التحوميا. 

وي�شور الطفل������ة الفاتنة الوجه واخليمة 

طفال،  املن�شوبة فوق )تل( يرتاك�س حولها الأ

اإج������ادة  انظ������ر  احللو)يثغث������غ(  واخل������روف 

ا�شتخدامه الفع������ل )يثغثغ( ل�شوت اخلروف 

يف هذا امل�شهد املتحرك:

وخروٌف حلٌو

يثغثغ َجْوعان

فريتدُّ �سوته ترنيما 

لكن ه������ذه الطبيع������ة اجلميل������ة لل�شيعة 

أراده������ا ال�شاعر، ومل  والري������ف مل ت�شتمر كما ا

تعد حتافظ على جمالها وهدوئها، وب�شاطة 

اإن�شانها الذي كان )ندمي حممد( يعهده فيها، 

وعا�������س ذكرياته يف اأجوائه������ا النقية، واإمنا 

ن�شان والقرية والريف تتغري  اأخذت طبيعة الإ

أ، واأخذ يت�رشب اإليها  �شوا �شيئاً ف�شيئاً نحو الأ

ن�شان عليها،  التل������وث والف�شاد، واعت������داء الإ

وهذا ما ا�شتنك������ره ال�شاعر الذي كان يدعو 

با�شتمرار اإىل املحافظة على البيئة:

اأين ريفي؟ 

وداعة 

وحياًء 

اأين ريفي 

وجهًا طليقًا

و�سيما 

اأين اإن�سانه

العفيف كب�سم الورد 

وال�سوء 

رونقًا 

و�سميما؟ 

كان ريفي 

قلبًا طهورًا 

من الّرج�س

وُحبًا ي�سمو به مع�سوما 

م�سخوه حتلاًل 

و�سيوعًا 

واأحالوه.. نقمة 

و�ستيما

اأنبتوه

قطيعة

وخ�سامًا

وَجَنوه

تزلفًا

ومنيما

اأين كانت 

عيني ؟ 

ومن َبّدل 
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الريحان 

فيها .. نفاية 

وه�سيما

❁    ❁    ❁

نزعته اإىل التمرد

اإن جلوء ال�شاع������ر اإىل الطبيعة اجلميلة 

الت������ي حتيط بقريته واإكث������اره من و�شفها يف 

ق�شائده ل يعرب عن حبه لها فح�شب، واإمنا 

يعرب اأي�شاً عن تذمره من جمتمع مترد عليه، 

عجز اأن يتالءم معه، فاأعر�س عنه، وارمتى 

بح�ش������ن الطبيعة. وقد ع������رف عنه جمتمُع 

قريت������ه نزعَة التم������رد من������ذ اأن كان �شغرياً، 

وكان �شيوخ الدين يخ�شون على جمتمعهم من 

مترده، فع�شية �شف������ره اإىل )مونبيليه( وقفوا 

أبيه مطلق������ني �رشخته������م: )كفٌر هو  بوج������ه ا

تعل������م الل�شان، بخ�ٌس هو طعاُم الغرباء، ابنك 

خائ�س(. ويف فرن�شا تاأثر ندمي حممد باحلياة 

فكار التنويري������ة، وراأى الفرق  اجلدي������دة والأ

كبرياً بني جمتم������ع �شيعته واملجتمع اجلديد 

ال������ذي عا�س فيه، بني حياة الغرب التي تنزُع 

اإىل التجديد والتق������دم واحرتام حرية الفرد 

وحي������اة ال�������رشق املحافظِة عل������ى كل ما هو 

قدمي املتع�شبِة لعاداته������ا وتقاليدها، وحني 

ع������اد اإىل بل������ده مندفع������اً اإىل التغيري بن�شاط 

ال�شب������اب ناقماً على اجلهل ثائراً على واقعه 

املتخلف املري�س، ا�شط������دم مبجتمع قريته 

املحافظ الذي وجد يف هذا القادم اإليه من 

فرن�شا خط������راً على عاداته وتقاليده وقيمه، 

أراد جمتمع������ه اأن يحميها من مترده فاأق�شاه  ا

جانباً، و�ش������ّدد عليه اخلناق. واتخذت نزعة 

التم������رد يف �شخ�شية ن������دمي حممد مظهرين 

ول ا�شتهتاره  بارزي������ن يف �شلوكه، املظه������ر الأ

بعادات جمتمعه وا�شتخفاف������ه بقيمه، جتلى 

ه������ذا بو�شوح يف جمونه م������ن خالل عالقته 

أة واإدمانه على اخلمرة واملظهر الثاين  بامل������را

مترده على ال�شتغالل والظلم وال�شتبداد

جمتمع���ه  بع���ادات  ا�ستهت���اره   -1

وا�ستخفافه بقيمه:

وهنا يربز دور املراأة يف حياة ندمي حممد، 

في�ش������األ �شائل: كيف نظر ن������دمي حممد اإىل 

أة هي  أة؟ وكيف كان������ت عالقته بها؟ املرا املرا

املك������ون الهام يف م�شهده ال�شعري، وهي عند 

�شاعرنا اإّم������ا �شاحبة يتمتع بها، ثم ين�رشف 

اإىل غريها، اأو حبيبة يخفق لها قلبه، فيميل 

أة  اإليه������ا، وحتفل ق�شائ������ده بعالقات������ه باملرا

أة احلبيبة،  ال�شاحب������ة العابرة اأكرث من امل������را

أت������ي حديث������ه عنه������ا مرتافقاً م������ع و�شفه  ويا

ن اإىل و�شفه هذا امل�شهد  الطبيع������ة. انظر الآ

ال�شباحي الباك������ر بقريته يف ق�شيدته )عامل 

يفي������ق(، فاإنه ما كاد قر�������س ال�شم�س يرتفع 
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من مرقده، وي�شعد اإىل ال�شماء مت�شعاً قلياًل 

قلياًل، ثم تتدفق اأمواُجه لتغمر الكون �شياء 

ونوراً حتى يغدو النا�س اإىل اأعمالهم، وتغدو 

جارة ال�شاعر ال�شغرية ت�شوق خرافها اإىل واٍد 

أّما املرتفون، ومنهم �شاحبة ال�شاعر،  �شحيق ا

ف������كان ل يوقظها من نومه������ا يف غرفته اإل 

ل�شعات �شم�س ال�شحى، فيقول:

ك�سلى! جناُحِك اأغرقته ال�سم�س باملوج ا�ستفيقي

�سّمي احلرير على )غمام الزهر( يف �سفح ال�رشوق

العامُل الفرحاُن، يومىء باملودة للمُفيق

واخلادم ال�سمراء، تنقُر بابنا بيد �سفوق

جاءت )بقهوتنا( وكاأ�سينا وبالوجه الطليق

وثالث وردات كعادتها على طبق اأنيق

وهناك جارُتنا ال�سغرُة، واخلرا َف على الطريق

�سعراتها الرب�ساء، ت�سبح يف القمي�س من ال�سقوق

فرحانة، وتهم ت�سعد يف ال�سماء مع الرحيق

وخرافها تن�ساُب جارية اإىل الواد ال�سحيق 

أة، وهي  يف ه������ذه الق�شي������دة تبدو امل������را

خر اله������ام يف م�شه������ده ال�شعري  املك������ون الآ

ك�شلى، اأ�شناها ال�شهر، وهي تذكرنا ب�شاحبة 

امرئ القي�س الت������ي كانت ل ت�شتيقظ بثوبها 

احلري������ري الرقيق اإلَّ عن������د ال�شحى، وحني 

تفيق كانت ت�شوع من فرا�شها روائُح امل�شك: 

وت�سحي، فتيت امل�سك فوق فرا�سها

وم ال�سحى، مل تنتطق عن تف�سل  نوؤ

أ القي�س  ومعروف اأن ال�شاعر اجلاهلي امرا

ول من حياته كثرياً  كان اأنفق يف ال�شط������ر الأ

أبيه املل������ك يف الق�شف واملجون  م������ن اأموال ا

وال�رشاب، ف������كان يالحق الن�شاء، من غري اأن 

أو  أو �شوق �شادق ا يدفع������ه اإليهن حبُّ خمل�س ا

عاطفة متاأجج������ة بقدر ما كان يدفعه اإليهن 

طي�س ال�شب������اب املاجن الباح������ث عن املتعة 

واجلن�������س. لذل������ك كان يقتح������م املخاطر يف 

�شبيل �شاحبته اأو حبيبته، فيفاجئها �شخ�شه 

أو يزاحمه������ا نه������اراً يف  لي������اليف خمدعه������ا، ا

هودجها ليبلَغ منها مراده 0وكان امروؤ القي�س 

ي�شف يف �شعره مفاتَن �شاحبته وعالقته بها 

و�شف������اً ح�شياً يخد�س احلياء، ومل يكن )ندمي 

حممد( بحاجة اإىل تعري�س نف�شه اإىل خماطر 

ام������رئ القي�س حت������ى ي�ش������ل اإىل �شاحبته، 

فاحلي������اة اختلف������ت، وكان بو�شع������ه اأن يظفر 

ب�شاحبت������ه متى �شاء، ويف اأي مكان بل تبيت 

أي�ش������اً كالهما ماجن خليع مبذر  يف غرفته ا

طائ�������س، يبحث عن الل������ذة واملتعة، وت�شيء 

الق�شيدة ال�شابقة )ع������امل يفيق( جانباً مادياً 

يف حياته، ففي منزل������ه تقيم خادمة مهذبة 

على ح������ظ من الذوق واجلم������ال، تنقر باب 

غرفته نقراً خفيفاً عند ا�شتيقاظهما �شباحاً 

لتقدم لهما فنجاين قهوة وكاأ�شي ماء وثالث 

وردات. و�شاعرن������ا ندمي حممد ن�شاأ يف كنف 
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أ�������رشة اإقطاعية، مل يكن املال عنده اإل و�شيلة  ا

أو ي�شع  لق�شاء احلاجات، فلم يحر�س عليه ا

اإىل جمعه، واإمنا كان ينفقه بال تردد يف لهوه 

وجمونه، ويف مرحل������ة �شبابه ورجولته يفجر 

تاأثره بحياة الغرب بركان جن�شه املكبوت يف 

جمتمعه املحافظ، فين�شف معتقدات جمتمعه 

أة ثوب ال�شرِت،  آدابه العام������ة، وينزُع عن املرا وا

وي�شفها و�شفاً فا�شحاً، ويرى املراأة يف هذه 

املرحلة من حياته امتداداً ل�شخ�شية الرجل 

ذائب������ة فيها، خملوقة ملتعت������ه واإ�شباع غريزته 

املتعط�ش������ة اإىل اجلن�س، ولي�ش������ت خملوقاً له 

كياٌن م�شتقل و�شخ�شيٌة ذاُت اإرادة. من هذا 

أة، ويعرتف  اجلانب كان �شاعرنا ينظر اإىل املرا

أنه جرب احلياة، و�شلك  يف ق�شيدته )�شفتان( ا

خمتلف طرِقها، فقارف الذنوب، واأ�رشف يف 

املجون وغرق يف املوبقات:

بُت احلياَة، و�رشت يف كلِّ الدروِب باهلل، َجرَّ

ْعُت يف غمر الذنوِب باهلل، قارفُت الذنوَب، و�سِ

باهلل، ذقت، وما �سبعُت من البعيد، من القريب 

داب العامة  ويف ا�شتخف������اٍف ظاهر ب������الآ

أنه داعية للمجون واللهو  يعلن ندمي حمم������د ا

أة اإىل النح������راف  وال�������رشاب، داعي������اً امل������را

والتمرد على قيم جمتمعه ومعتقداته، اإذا مل 

باحية، ويف ق�شيدته )يف  اأقل داعي������اً اإىل الإ

خيمتي( يقول:

يف خيمتي ما �سئِت، من ُطَرِف ال�سعادِة والنعيم

علقُت يف اأحنائها قمرًا، ومن كلِّ النجوم

ومالئكًا ب�رشًا وفردو�سًا ُيِطلُّ على جحيم

يف خيمتي خبُز احلياِة وخمُرها بيدي كرمي 

لل�سائمني اجلوع

والندم الكثري

فال

ت�سومي.

وه������و يالحق الن�شاء يف كل مكان مغامراً 

�شعي������اً للظفر ب�شيدته، ويتعقب يف ق�شيدته 

)َخَف������ر( فتاة �شق������راء فاتنة يف ظ������ل دالية، 

فيقول:

ْت بِدفلى يف ظَل دالية، ويف اأرجوحٍة، ُفِر�سَ

حوريٌة �سقراُء يف ح�سن ال�سحى، واأظن اأحلى

ت�سغي اإىل مّوال راعيٍة، بجنب العني ك�سلى

، وقد تدىل اأَما اأنا فاأ�سّد مئزَرها اإيلَّ

واأمّلُها بيدي، اإىل �سدري فتغرق فيه خجلى 

نوثة، ليته، ل كان، يبلى يا ح�سَنه َخَفُر الأ

اأو ليَت يوَم الطيّبات، وقد توىّل ما توىّل

ومل ت�شل������م م������ن حبال غوايت������ه حتى ابنة 

الثني ع�������رش عاماً، فف������ي ق�شيدته )الورد 

املجّرح( يقول:

ُقَبٌل على �سفتني عهدهما بثديهما قريُب

قلٌل �سغار، كالنميالت ال�سغار، لها دبيب

زرعت بهنَّ فمي، وما حتت الفم البنُت اللعوب

ع�رٌش وواحدة �سننَي واأ�سهر.. عمر عجيب
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أة عند ندمي حممد خملوقة للمتعة،  فاملرا

يلهو بها ليلت������ه، ثم ي�شتبدله������ا باأخرى، كما 

ت�شتبدل������ه هي باآخر يف الليلة القادمة، يقول 

يف ق�شيدته )�شيف(:

خمٌر وقيثار، وليل، ل يريد لنا هجوعا

خ�رشاُء مائدُة ال�سباب، تزاحمت ثمرًا ينيعا

ِنِك لل�سباح، وما اأريد له طلوعا اأنا �سيُف ُح�سْ

ح�سناُء ليلتنا تذوب، وما اأظنُّ لها رجوعا

هي ليلٌة، اأطعمتها ثمرَت ال�سلوع، فلن جتوعا

ل غريها، وتبّد لني غدًا �سجيعا َبدِّ وغدًا اأُ

وعلى ه������ذا النحو مي�ش������ي �شاعرنا يف 

جمونه ولهوه، متحدياً تقاليد جمتمعه وقيمه، 

ويح�شب املرء اأن ازدحام عامل �شاعرنا بالن�شاء، 

مل يدع يف قلب������ه مكاناً للحب. واحلقيقة غري 

ذل������ك، فالزدحام عجز اأن مي������الأ يف حياته 

فراغ������اً عاطفياً متعط�ش������اً اإىل احلب واملودة 

أة لي�شت خملوقة  أّن امل������را أيق������ن ا وال������دفء. وا

للمتعة العاب������رة فح�شب، واإمنا خلقت للحب 

أي�ش������اً. اأح������بَّ ال�شاعر، وَمرَّ بع������دِة جتارَب  ا

خفاق. ويحدثنا يف  عاطفيٍة، باء بع�شها بالإ

الق�شي������دة التالية عن جتربة من جتاربه مع 

اإحدى حمبوباته )جنمة(:

حتت �سف�سافة

على �سند�س

الع�سب

ويف جنوٍة

من الوا�سيات

زحمتني ب� )جنمتني(

من الزنبق

اأغفت عليهما

قبالتي

وميينًا باحُللِم

ق�سته عيناها

على يقظتي

وبالرع�ساِت

مل يزل طعُمه

األذ من اللذة 

يف خاطري 

ويف ذكرياتي 

كذبتني 

اأوهام نف�سي 

فما زلت 

خياًل عبدًا 

وراء.. فتاتي 

ل ميوُت الهوى 

باإغما�س جفن 

اأو ت�سلِّ

اأو غربٍة 

اأو �ستاٍت 

اإنه الربد 

واحلرارُة 
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يف �سدري 

وهذا البكاء 

يف اأغنياتي 

م�س  عامل الأ

كّله

)جنمة( بكر 

اأ�ساءت يف اأفقها 

ظلماتي 

هي واحلب 

يف �سبابي 

ويف �سيبي 

جناحا عي�سي 

ونورا حياتي 

فهما..

كّل ما اأح�س 

وما اأنظُر

من فتنٍة 

ومن فاتنات

�ساب دمعي

من بعدها

وتنا�سيت وجودي 

فما اأح�س 

بذاتي 

كيف نام الزمان 

حتت جفوين؟ 

كيف يا ربُّ 

مل اأفق 

باتي!!  من �سُ

كيف اأ�سبحُت؟

ادي  ادي فوؤ ل فوؤ

يف هواه 

ول �سماتي 

�سماتي 

كيف اأعمى 

درُب الف�سوق 

ر�سادي 

كيف اأهوى به 

اإىل الهاويات:

ربعون.( )اآلم3 الن�شيد التا�شع والأ

و نرى ال�شاع������ر يف مكان اآخر يظل قلبه 

يخفق للح������ب والهوى حت������ى خريف عمره، 

فيقول:

اأنا اأهوى 

نعم واأهواك 

يا �سلة عمري 

و .. يا هدى 

اأ�سعاري 

اأنا اأهواك 

ل جناحي 

لواه ال�سيب 

يف ملعٍب 

ول م�سماِر
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عرّييني 

خريف عمري 

فلن متحي 

ربيع اجلمال 

عن اآذاري.

ربعون( ))اآلم 3( الن�شيد ال�شابع والأ

آخ������ر مل�شهده  أم������ا اخلمرة فه������ي مكّون ا ا

أ له ق�شيدة دون اأن  ال�شعري اإذ قّل اأن تق������را

جتد فيها اإ�شارة اإليه������ا واإىل الكاأ�س والغالم 

كما يف قوله:

اأين خمري؟

لهُيبها يبعث

َف ال�سعَّ

جنونًا

من املنى

يف جناحي

يف ثنايا

حبابها

البي�س احُلمر

قطوٌف

فراح من جنِة الأ

أدم������ن التدخني، وعاق������ر اخلمرة حتى  ا

أ�شف������ق علي������ه بع�������س اأ�شحاب������ه، ون�شحوه  ا

قالع عنها،  بالعتدال فيها، اإن مل ي�شتطع الإ

راأفة ب�شحته، لكنه كان يرد عليهم:

فها والكوُب كوبي ْ ُل �رشِ َبدِّ واخلمُر خمري ل اأُ

ُب يف ذنوبي يا من يعاتبني اأنا وحدي املحا�سَ

فام�سك ل�سانك وابتلع يف احللق لعنة م�ستغيب

 اختار باإرادته معاقرة اخلمرة �شبياًل اإىل 

تغييبه عن الوجود، وقطع كل �شلة له بواقعه 

أنَّ اإدمانها  هرب������اً من همومه واآلمه متوهماً ا

يحّل م�شكلته:

يا غالم ال�رشاِب 

وال�سكر

حتى ل اأبايل

حتى يتم انهزامي 

اتركوين

اأ�سيع يف ال�سكر

حتى املوت 

حتى ي�سري

خلفي اأمامي

وهك������ذا يتبني لنا مما تق������دم اأن م�شهده 

ال�شع������ري يتك������ون يف اأغلب ق�شائ������د ديوانه 

أة ومعاقرة  )اآلم( من و�شف الطبيع������ة واملرا

اخلمرة.

والظل���م  ال�ستغ���الل  عل���ى  مت���رده   -2

وال�ستبداد:

اإن ا�شتغراق ن������دمي حممد يف رومان�شيته 

وجمونه وقلق������ه وهروبه من واقعه مل ي�رشفه 

أمت������ه والدفاع  عن التزام������ه ق�شايا �شعبه وا
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عنها. فق������د انحاز اإىل طبقة الفالحني رغم 

انتمائ������ه اإىل اأ�رشة اإقطاعية، ميالأ الفالحون 

أ�شاد بجهد الفالح  اأر�شها واخلدم بيته������ا، وا

ر�س، وع������رّب يف �شعره عن حبه  يف اإحي������اء الأ

له وفخره به، ولعلن������ا مازلنا نذكر ق�شيدته 

ال�شهرية )فالُحنا( التي كانت مقررة يف كتاب 

عدادية،  القراءة والن�شو�س ملنهاج املرحلة الإ

يقول فيها:

يف موكب الفجر الطلق، ي�سري ُحّرًا كاليقني 

واأمامه ثوران �ساخا يف العراك مع ال�سنني 

ويلّف هيكلُه املتنَي، بدفتي ثوٍب متني 

وعباءة برتاَء، يع�سُبها بزناٍر ثخني 

ويغيُب فيها تبغه، والزاُد من خبز وتني 

ر�س �رِشُ غنائه العذب الرنني  ر�سواَن، ُحبُّ الأ

م احلنون  اأراأيت كيف ي�سمها؟ وترقُّ كالأ

عجالن، ي�سبح كال�رشاع من ال�سمال اإىل اليمني 

والقرباُت على اجلراح اخل�رش ت�رشح باملئني 

�رْشِ مرفوَع اجلبني  ويعود اأزهى من جناح النَّ

مِنْ خلفه بنتاه تن�سحبان يف �سمت رزين 

و�سمامة الع�سب الن�سري، كفاء عجلهما ال�سمني 

ن�سان اأغلى يف العيون من العيون فالحنا الإ

وك�������رش احلاج������ز الطبقي بين������ه وبينهم، 

فتزوج من اإحدى خادمات اأهله متمرداً على 

أث������ار �شخطهم عليه،  ع������ادات جمتمعه، مما ا

أك������رث من ذل������ك وقف مدافع������اً عن الفالح  وا

قطاعي له كا�شفاً بوؤ�شه. ويف  م�شوراً ظلم الإ

ق�شيدت������ه )نداء الفاأ�س( �ش������ّور ندمي حممد 

باأ�شل������وب ق�ش�شي ر�شي������ق كابو�س ا�شتغالل 

غا املرابي اجلاثم على �شدر الفالح الذي  الآ

حّول حيات������ه جحيماً ل يطاق، فاأهل الفالح 

مر�ش������ى ل يجدون ثمَن الع������الج وجوعى ل 

يجدون ما ياأكلون، يرقدون يف بيت مت�شدع 

آيل اإىل ال�شق������وط، يدلف �شقفه �شتاء، وبابه  ا

ونواف������ذه مت�شققة ت�شفر فيه������ا رياح الربد 

القار�������س، لقد اأدرك ال�شاعر طبيعة ال�رشاع 

غنياء  قوي������اء وال�شعف������اء وب������ني الأ ب������ني الأ

أنَّ نعيَم  والفقراء يف جمتمعه وبل������ده، اأدرك ا

أنقا�س  هم مبني على ا غنياء ورفاههم وعزَّ الأ

جحيم الفقراء و�شقائهم وُذِلّهم، ففي ق�شيدة 

)�رشاع ولكن( يقول:

يف حّينا امل�سكني، ق�رْشٌ يك�رُش العنَي ارتفاعا

األواُح َمرَمرِه الزواِهُر، تخِطُف الب�رَش التماعا

والرافعون عموَده يف اجلو يفرت�سون قاعا 

ر�س يف ظلماته، رقدوا جياعا وعلى غبار الأ

بواب، يزقون ارتياعا وفراخهم فو�سى على الأ

متزاحمني باأرجل، مت�سابكني يدًا وباعا 

حمي الهجري، ول كوا�سب يرجعون ول متاعا

أي�ش������اً اإىل جماهري �شعبه واأمته،  وانحاز ا

فقد عا�س ندمي حمم������د خالل عمره املديد 

مراحل �شيا�شية متعاقبة على بلده واأمته منذ 
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فرتة الحت������الل الفرن�شي ل�شورية حتى عهد 

ال�شتقالل الذي �شه������د يف بدايته انقالبات 

�شيا�شي������ة  ا�شطراب������ات  تلته������ا  ع�شكري������ة، 

وتهدي������دات خارجي������ة. راأى يف هذه املراحل 

ال�شيا�شية املختلفة الكذب والنتهاز والنفاق 

ال�شمة الب������ارزة يف العالق������ات الجتماعية، 

فانتق������د احلكومات املتعاقب������ة على بلده، ومل 

ميالئها، وراأى جتار املبادئ ومزوري احلقائق 

ي�شيطرون عل������ى واقع جمتمعه واأمته، يقول: 

أ�شهد الكره  رى القبَح النف�ش������ي، وا )ع�شت لأ

مِل�َس الك������ذَب يف القول  الرخي�������س، ع�شت لأ

والغ�َس يف املعاملة وال�رشقة.. ع�شت لت�شَدَع 

قلبي وتَطِرَف عيني مناظُر اخليانة وجتارةُ 

ذلة و�شيادة  املبادئ وبطولة اجلبناء واإباءُ الأ

أّن الطريق اإىل حترير فل�شطني  العبيد. ويرى ا

أنف�ِشن������ا من زمر  ل يك������ون اإلَّ بع������َد حترير ا

اخليان������ة وال�شتغالل وال�شتبداد يف الداخل 

وحترير الدين من املتاجرين به:

درب العظائم غري هذا الدرب، للجيل العظيم

مّلوا ال�سمرَي عن القمامة، وافر�سوه  على الغيوْم

كّبوا خيانات امللوك اإىل قرارات اجلحيم

ثيم دو�سوا على الدولر �ساري النذل واجلاين الأ

ُحلوا عقال الدين من غر�س املتاجر واللئيم 

أمل  ويتفج������ر ال�شاع������ر غيظاً وحزن������اً ملا ا

باأمته، فهو يرى اأن ال�شتعمار نهب خرياتنا، 

أنه يتغلغل يف مرافق حياتنا،  واحتل بالدنا، وا

أتباعه وقلوبهم داخل الوطن  يعي�س يف عقول ا

ر�������س العربية  أنَّ حترير الأ العربي، وي������رى ا

من������ه ل يتحقق بالتباهي باأجماد اأجدادنا ول 

بال�شع������ارات الرباقة ول باخلطب احلما�شية 

املدوي������ة يف املنا�شب������ات ول باملزايدات التي 

ت حياتنا، ف������ال ت�شدقوها، واإمنا ينتزع  مالأ

قوى  ّن الن�رش يف النهاية لالأ بالقوة انتزاعاً، لأ

الذي يفعل ما ي�شاء:

اأ�سغي، نعم! واأرى، واأ�سعر، اأنني اأتفّجُر

ُ كرى، تطوُل وتق�رشُ ، واأذرع �سَ �سوٌت َيرنُّ

ُ �رَشَفان.. اأزهى ما يروح به ال�سباب، واأن�رشَ

عجّمُي الّل�ُس يف اأثوابنا يتنكُر والأ

ظماآن ي�رَشُبنا، وجتري يف يديه اأنُهُر

وعلى الثنايا اخُل�رْشِ من حطنَي وح�ٌس يهُدُر

ومن اللواء يهبُّ وح�ٌس اآخُر، ويزجمُر

كرمنَي( على املنابر يزاأر وابن )اجلدود الأ

ل تِع�رشوا اآمالكم من زهوه، ل تِع�رشوا

ب�سالحكم والعزم، يطوي يف ذيله امل�ستعمُر

لُتنكروا، بالع�سكر املعدوِد، ُيهَزُم ع�سكُر 

قدَر  الن�رُش ل ُيعطى، ويفعل ما يريُد الأ

ويف ق�شيدته )العي�س حق( يحّر�س ندمي 

حمم������د جماهرَي ال�شع������ب املخن������وَق �شوتها 

املم�شو�َس دمها املغّيبة عن دورها يف �شاحة 

أث������ري اأن تنتف�س بوج������ه طغاتها  الفع������ل والتا
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وم�شتغليها لتنال حريتها، وتعي�س حياة حرة 

اآمنة، وتر�شم طريق م�شتقبلها بنف�شها:

يا �سعُب، ماَءك والطعاَم، ول مُتْت ظماأً وجوعا 

نريون اأطلق ناَره احلمراَء تلتهُم الربوعا 

وتلّوث الغدران اأظفُرها، وتنتزع الربيعا 

والراكبون على �سفينك، مزقوك لها قلوعا 

فَجَرت م�سخرًة اإىل اأهدافهم، جريًا �رشيعا 

يا �سعُب، حقك اأن تعي�س، وما حلقك اأن ي�سيعا 

فاب�سط جناحك للرياح، ول تكن ن�رشًا و�سيعا

وانتهى مترد ال�شاعر على واقعه الجتماعي 

وال�شيا�ش������ي ال������ذي ع������رّب عن������ه باملج������ون تارة 

اأخرى  ومبناه�شته ال�شتغالل وال�شتبداد تارة 

اإىل اعتزال������ه املجتمع واغرتاب������ه عنه، واأخذت 

حباط  نف�ش������ه املعذبة تغرق يف جل������ة القلق والإ

حتى �شارت حياته موتاً وموته حياة:

اأنا اأم�سي

كالتيه 

يف قلب �سحراَء

واأجواَء غربٍة 

حالكاِت 

�ُس  غريَّ البوؤ

فطرَة احل�سِّ 

يف ُخلقي 

فموتي عي�سي 

وعي�سي مماتي

ربعني ا�شتاأجر منزلً يف  وبعد جتاوزه الأ

طرطو�س، عا�س فيه وحيداً منعزل عن النا�س 

اإلَّ م������ن خا�شته الذين يرتددون اإليه، وتردت 

اأحوال������ه املادية، فذاق مرارة الفقر بعد نعيم 

الغنى:

ذبَح الفقُر

اأحريف

وجال غيمي

و�سبَّ احلريُق

يف اأندائي

�س  �سوره البوؤ

جمرٌة بني

جفني 

ون�سٌل يُع�سُّ 

يف اأح�سائي 

وذراعي 

ها الداء  لُّ ي�سِ

عُف وال�سّ

وكفي تفلها 

كربيائي

واأرغمه الفقر مكرهاً على قبول م�شاعدِة 

بع�س اأ�شحاب������ه له �رشاً، لكنه ظل رغم ذلك 

حمافظاً على متا�شكه. كان بو�شعه اأن يطرَق 

خرون، فيتك�شب  بواَب التي يهرول اإليها الآ الأ

ب�شعره، اأو يذعن خل�شومه، ويتملق حكامه، 
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أوتارهم، ول������و فعل ذلك لكان  ويع������زف على ا

�شعد بني ع�شيٍة و�شحاها اإىل من�شب رفيع 

وعي�س رغيد، فتقبل عليه احلياةُ بحالوتها، 

وينجلي عنه �شب������ح احلرمان، وتت�شلط عليه 

أ�ش������واء ال�شهرة، وينت�رش �شع������ره، فتحفل به  ا

الكت������ب وال�شحف واملج������الت، وتكتب عنه 

قالم، كان مطلوباً منه اأن يظهر على غري  الأ

أبواُب ال�شهرِة واملال،  حقيقته حتى تنفِتَح له ا

حاول من مترد عليهم �������رشاءه، فر�شوا دربه 

باحلرير، واأغروه مب������ا لذ وطاب، لكنَّ ندمي 

حممد لي�س من ه������ذا ال�شنف من ال�شعراء. 

أ، ولي�س جتارة  اإن ال�شعر عن������ده ر�شالة ومبدا

وانتهازاً.

فر�سوا باحلرير 

دربي 

فلم األب�س

وُتك�سى ُبعريها 

نعمائي

اأثقلوا باجلنى 

يديَّ

فلم ُيِطعْم �سقائي

وعا�س فقري 

ودائي 

ل�ست فكرًا

عبدًا

ول �سعَر اإح�ساِن 

فت�سدو به قياُن ال�سخاء.

)و�شيئاً.. �شيئاً.. وقع يف الكبت(، فتفاقم 

عليه، وا�شطل������ى بجحيمه امل�شتع������ر اإىل اأن 

رحل عن الدنيا اأواخر كانون الثاين عام األف 

وت�شعمئ������ة واأربعة وت�شعني عن �شبعة وثمانني 

عاماً، ودفن يف )جبلة(.   

¥µ
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ا�ستهالل 

ن�شان على بع�ش������ه البع�س، ولي�س  ن�شانية ه������و ر�شالة انفتاح الإ راب������ط الإ

أو كل جمتمع على نف�ش������ه والعي�س يف دائرة  ر�شال������ة انغالق وتقوقع كل ق������وم ا

مغلقة ل ي�شتطيع حتى الطري اأن يخرتقها. 

ر�س، ولي�س  آدم جميعاً على �شطح الأ أبناء ا ن�شانية هو ر�شالة حتاب ا رابط الإ

ر�شالة تباغ�س وتنافر.

ن�سانية رابط الإ

اأديب وباحث �سوري

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

ò

❁
عبد الباقي يو�سف
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 جاء ه������ذا الرابط ليزيح دواعي الفرقة 

ن�شان باأنه  ������ني لالإ وي�شع دواع������ي اللقاء ويبِّ

خرين مهما كان ثرياً، و�شعيف  فقري بدون الآ

دونهم مهما تبّدى له باأنه قوي. 

ن�شان نف�شه عل������ى فطريتها  لو ت������رك الإ

لكفاه ذلك اأن يعي�س ب�شالم، لكنه دوماً يدفع 

أثماناً باهظة نتيج������ة تدخله يف �شوؤون هذه  ا

الفطرة.

اإن القاع������دة الثابت������ة تقول ب������اأن �شكان 

ر�س ه������م �شعوب وقبائ������ل، يتفرعون اإىل  الأ

أديان، يتفرعون اإىل  أ�شكال ولغات وا ع������روق وا

تركيبات وطبائع وثقافات وح�شارات، وهم 

ي�شتم������ّدون غناهم وجتّددهم وا�شتمرار يتهم 

من هذا التنوع الرثي. 

ر�س بعد  ا�شتطاع������ت بع�س جمتمعات الأ

قرون من التفك������ري والتجارب اأن تقتنع بهذه 

ن�شاني������ة، وا�شتطاعت اأن ت�شوغ  القاع������دة الإ

القوان������ني الت������ي توؤّم������ن لل�شع������وب والقبائل 

ديان العي�س بحرية وكرامة، حتى مت�شي  والأ

أة �شافرة يف ال�شارع، فتم�شي بالقرب منها  امرا

امراأة جملببة، حت������ى يتجه رجل اإىل خّمارة، 

وبالق������رب منه يتجه رج������ل اإىل بيت عبادة. 

اإىل جان������ب عقائد ومذاه������ب واأفكار وطرق 

مر �شيوف يف  خمتلفة، فنح������ن يف حقيقة الأ

أبناء زمن واح������د كما نحن من  ع������امل واحد، ا

�شلب رج������ل واحد. فخطْت هذه املجتمعات 

ن�شاين والعدالة  خطوات طيبة يف التعامل الإ

وامل�ش������اواة والتقدم واأ�شبح������ْت بالفعل غنية 

به������ذا الن�شيج املجتَمعي والتنوعي من اأرجاء 

ر�س كافة.  الأ

ن قرية لي�س فيها غري جمموعة اأقرباء  لأ

من لغة واحدة وقبيلة واحدة فقط هي قرية 

ميتة. 

ن�ساين   اأهمية التوا�سل الإ

مثلة وقعْت بحكم جغرافية  لدينا بع�س الأ

أو فر�شْت نف�شه������ا فر�شاً يف اأنحاء  امل������كان، ا

من هذا الوطن، فمثاًل نرى املدن ال�شاحلية 

التي تقع على البح������ار �شواء يف �رشق البالد 

أك������رث انفتاحا ون�شج������اً وامتالء  اأو غربه������ا ا

باحلياة واخلربات ومنها ي�شدر �شعاع الوعي 

الفكري واحل�شاري، وما ذلك اإّل ب�شبب كرثة 

الختالط مع خمتلف �شكان العامل والنفتاح 

على �رشائح هائلة من املجتمعات الب�رشية من 

خالل �شاحلية املكان ال������ذي يجلب البواخر 

ر�س، من كل بح������ار العامل،  م������ن كل بق������اع الأ

فيتحقق ب�ش������كل تلقائي الختالط والتالقح 

ن�شاين،  الجتماعي والفكري واحل�شاري والإ

أي�شاً ميكن اأن يتبادلوا الهدايا فيما  وهوؤلء ا

بينهم.
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اأكرث النا�س انفتاحا هم  اإن 

وترعرعوا  ولدوا  الذين  اأولئك 

الكربى،  البح������ار  �شواحل  على 

بينما املدن الت������ي تكون بحكم 

أو  جغرافيته������ا يف ال�شح������ارى ا

اجلبال تبقى عر�شة لكل اأمرا�س 

التخلف والتقوقع والرتاجع يف 

دائرة ظالميته������ا وانغالقيتها، 

وقبليتها  عنجهيته������ا  وكذل������ك 

وتع�شبها. وميكن اأن نلمح �شيئاً 

كه������ذا يف غالبية ال������دول التي 

يرب������ط بينها اخللي������ج العربي، 

فرنى انفتاح ه������ذه الدول على 

ثقاف������ات وح�ش������ارات حتى لو 

كانت بعيدة عن ثقافة وح�شارة 

�شكان هذه املجموعة اخلليجية.

ج������اءت الثقاف������ة منادي������ة باملحب������ة بني 

ر�س اأجمع������ني، وداعية اإىل انفتاح  �شكان الأ

ن�شان م������ن كل البقاع عل������ى بع�شه  عل������م الإ

ن�شان واأخيه  البع�س واإزالة احلواجز بني الإ

ديان اإىل اأهمية هذا  ن�ش������ان وقد تنبهت الأ الإ

أيها  ن�شاين ودعت اإىل تعزيزه:»يا ا الراب������ط الإ

أنثى وجعلناكم  النا�س اإنا خلقناكم من ذكر وا

�شعوباً وقبائل لتعارفوا اإن اأكرمكم عند اهلل 

أتقاكم«.ويف حديث للنبي:»لي�س لعربي على  ا

أبي�������س ف�شل اإّل  �شود على ا اأعجم������ي ول لأ

بالتقوى« و» النا�س �شوا�شية كاأ�شنان امل�شط« 

و» اخللق كلهم عيال اهلل«.

خوة هي التي جعلت النبي يقول  هذه الأ

يف �شلمان وهو»فار�ش������ي« وكان عبداً ا�شرتاه 

أة يهودي������ة واأعتقه:»�شلمان منا اأهل  من امرا

 واأذن كذل������ك لبالل»احلب�شي« اأن 
)1(

البيت« 

يط������اأ بقدميه �شطح بي������ت اهلل العتيق ليوؤذن 

وهو عب������د اأجنبي، وثم������ة حادثة وقعت بني 
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عم������ار بن يا�رش، العبد املعت������ق، وبني عثمان  

م������وي وكان ذلك  ابن عف������ان �شليل البيت الأ

أثناء بن������اء م�شجده �شلى اهلل عليه و�شلم  يف ا

فقال عثمان لعمار:»اإين �شاأراين اأعر�س عن 

نفك«. ومما قاله النبي عندما علم  الع�شا لأ

بذلك:» ما لهم ولعم������ار يدعوهم اإىل اجلنة 

ويدعون������ه اإىل النار، واإن عماراً جلدة ما بني 

أنفي«.ويف حادث������ة ثانية بني عمار  عين������ي وا

وب������ني خالد بن الولي������د املخزومي القري�شي 

قال خالد لر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: 

جدع ي�شتمني. فاأجابه  اأترتك هذا العب������د الأ

النبي: يا خالد ل ت�شّب عماراً، فاإن من �شب 

أبغ�شه  عماراً �شّبه اهلل وم������ن اأبغ�س عماراً ا

اهلل، ومن لعن عماراً لعنه اهلل. 

  �سحراء العزلة 

 اإن الربي������ع مهما ارتوى مطراً وخ�شوبة 

فاإنه �شيلبث باهتاً اإذا اقت�رش على نوع واحد 

�شجار، ونوع واحد من الطيور، ولكنه  من الأ

يكتمل ويرثى ويبلغ جماليته على قدر ما فيه 

�شجار والطيور  أنواع الزه������ور والأ م������ن تنوع ا

التي تغّرد فيه. 

اإن اأي مدينة من مدن العامل مهما بلغت من 

غنى، فاإنه������ا �شتكون ميتة وتنطفئ امل�شابيح 

يف بيوتها اإذا كانت بلغة واحدة، وعرق واحد، 

و�شعب واحد، وقبيل������ة واحدة، ومنط واحد 

من التفكري. ولك������ن التنوع الب�رشي والفكري 

والقومي يحيل حتى ال�شحارى القاحلة اإىل 

ربيع ب�رشي لنهاية له. 

أ�شواأ من النعزالية والتقوقع  اإذ لي�س ثمة ا

عل������ى ال������ذات والنظر اإىل ن�ش������ب مزيد من 

احلدود والتق�شيمات التي تف�شل بيننا، وهو 

�شري عك�شي، ودعوة م�شبوهة نحو مزيد من 

ن�شان عن اأخيه  ت�شتت. ل�شيء يربر ف�شل الإ

ن�شان  ن�شان، لك������ن كل �شيء يربر انفتاح الإ الإ

�شالم الذي هو اآخر  ن�شان. حت������ى الإ على الإ

وخ������امت دين مل يتدخ������ل لف�ش������ل النا�س عن 

بع�شه������م، بل تركهم ينفتح������ون على بع�شهم 

أديان بع�شه������م البع�س.  حتى ل������و رف�ش������وا ا

�ش������الم مل مين������ع امل�شل������م اأكل ذبيحة اأهل  فالإ

الكتاب، مل مينعه من طعامهم و�رشابهم وتعلّم 

لغاتهم والعي�س يف بيوتهم وجمتمعاتهم، بل مل 

أة خارجة عن دينه  مينع امل�شل������م الزواج بامرا

وهي ت�رّش على دينها، فال يجوز له باأي حال 

اأن يرغ������م عليها اخلروج م������ن دينها لتدخل 

أو اخل������روج من لغته������ا لتدخل لغته،  دين������ه، ا

ديان  ولي�س هناك ما هو اأهم من العقائد والأ

ن�شان فال يجوز  ن�شان من الإ ولكنها مل متنع الإ

حوال اأن ي�شتم راهباً  للم�شلم باأي حال من الأ
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أو اأي �شخ�������س من اأهل الكتاب،  أو ق�شي�ش������اً ا ا

ولي�������س هو ولكن دينه ينهاه عن ذلك ويدعوه 

اإىل الت�شاهر والتعاي�س والتحابب. 

لي�س هناك م������ن �شبيل اإّل بناء مزيد من 

اجل�شور بيننا، اأن تنفتح بيوتنا على بع�شها، 

لغاتنا على بع�شه������ا، ثقافاتنا على بع�شها، 

وحت������ى دبكاتن������ا وماأثوراتن������ا ال�شعبية على 

بع�شها، اأن يرتقي بع�شنا ببع�س. 

خر،  كل واح������د لديه م������ا لي�س ل������دى الآ

لغاء  خ������ر، واأي حماولة لإ وم������ا يفتقر اإليه الآ

خر هي خ�شارة حتى للقطط  خ�شو�شي������ة الأ

التي تعي�س بيننا. 

اإن الثقاف������ة واحل�ش������ارة والكت�شاف������ات 

الب�رشية هي مل������ك للجميع. فَمْن هذا الذي 

مينع������ك من تن������اول وجبة غذاء م������ن اللحم 

بطريق������ة تو�شل������ْت اإليه������ا �شي������دة تعي�س يف 

�شتوكهومل 

ل ح������رج علي������ك اأن تغّني اأغني������ة يغنيها 

غريك، اأن تاأكل طعاماً طهاه غريك، اأن تلفظ 

أ كتاباً كتبه غريك،  لفظاً لفظه غريك، اأن تقرا

أتقنها غريك، اأن تنام يف بلد  اأن تنتفع بتقنية ا

هو لغريك. 

اإن احلي������اة برمتها �شتك������ون باهتة فقرية 

مظلم������ة اإذا اقت�رشت على �شعب واحد ولغة 

ن�شان، وكان باإمكان  واحدة ولون واحد من الإ

أن يجع������ل نبياً واحداً ولغة واحدة وديناً  اهلل ا

واحداً، ولكنه �ش������اء اأن مينح احلياة كل هذا 

التن������وع لتغدو غني������ة بهذا التن������وع الب�رشي 

الهائل، وكان ميك������ن لثالثة اآلف �شنة تكفي 

لو�ش������ع نهاية له������ذه احلي������اة الب�رشية، لكن 

احلياة تغدو اأكرث ن�شارة وروعة وجتّددا مع 

ألفية ب�رشي������ة جديدة. اإذن، احلياة مليئة  كل ا

ديان  حلاد، بالأ ميان والإ مية، بالإ بالعل������م والأ

واملذاهب، بال�شعوب والقبائل واللغات.

لقد اغتنت احلياة ب������كل هوؤلء ليغنوها 

ولت�شتمد احلياة غناها وثراءها من نب�شات 

هذا التنوع. 

اإن الع������امل ل������ن يكون ثري������اً اإّل من خالل 

انفتاحه عل������ى بع�شه البع�س والنا�س يف اأي 

أبواب  أثرياء ما دامت ا بقعة كانت لن يكونوا ا

خرين. اإن ماينق�شنا  أم������ام الآ مدنهم مغلقة ا

هو اأن نزيح هذا اخلوف من اأعماقنا، وكاأن 

خر هو وح�س على و�شك افرتا�شنا.  الآ

ن�شان هو اأن  أ انتهاك حلقوق الإ أ�ش������وا اإن ا

ن�شان من الذه������اب اإىل اأخيه  مُينع ه������ذا الإ

ر�������س والتعرف به قبل  ن�ش������ان يف بُقاع الأ الإ

ن�شان على البقاء  اأن ميوت واأن يُرغم هذا الإ

يف قرية اأو مدينة اأو دولة بقوة ال�شالح، واأن 
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يُرغ������م اأن يقب������ل العي�س عل������ى النمط الذي 

يُفر�س عليه، واأن يُرغم اأن ينافق فيقول يف 

العلن ما يُنايف قناعته. 

لكن ماي�رش ويغبط ه������و اأن اأماكن طيبة 

ر�شي������ة ا�شتطاعت اأن تتخل�س  م������ن كرتنا الأ

من هذه الرتكيبات الدخيلة، واأن تقّدم اأمثلة 

ن�شان مل يخ�رش  ب�رشية �شاطعة تنادي ب������اأن الإ

نزاهت������ه كاملًة واأنه مي�ش������ي نحو الرقي يف 

املعرفة والنفت������اح واحل�شارة. اإذن علينا اأن 

خرين ما لنعلمه.  نتعلّم من الآ

أري������د اأن اأ�شيفه هنا  خر الذي ا مر الآ الأ

هو اأن املجتمعات التي تخل ب�رشوط الوجود 

ر�س فاإنها ذاتها تدفع  الب�رشي على �شطح الأ

خ������الل فتعي�س حالة من اخللل  ثمن هذا الإ

والالتوازن تدفعها نحو �شخ�شية اجتماعية 

ازدواجية يف املجتمع الب�رشي. 

�سم�س ال�رشق 

�شالم  يق������ول ول ديوران������ت: »تزع������م الإ

العامل كله يف اإع������داد امل�شت�شفيات ال�شاحلة 

واإمداده������ا بحاجاتها، ومعاجلة املر�شى بال 

اأجر واإمدادهم بالدواء من غري ثمن. وكانت 

أق�ش������ام منف�شلة  امل�شت�شفي������ات حتتوي على ا

مرا�س واأخرى للناقهني، ومعامل  ملختلف الأ

التحليل و�شيدلية وعيادات خارجية ومطابخ 

وحمام������ات ومكتب������ة وقاع������ة للمحا�رشات، 

)2(
مرا�س العقلية«.  واأماكن للم�شابني بالأ

ملاني������ة زيغري������د  وت������روي امل�شت�رشق������ة الأ

هونكه: »اإن البيمار�شتانات* كانت تقدم من 

موازنتها ل������كل مري�س يدخ������ل اإليها م�شلماً 

أو غ������ري م�شلم، فيعاف������ى ويخرج منها خالل  ا

فرتة النقاه������ة، وكانت تقدم له مرتباً �شهرياً 

يتنا�ش������ب مع دخله قب������ل املر�س، ويدوم هذا 

العطاء ملدة �شتة �شه������ور قابلة للزيادة وذلك 

ن املري�س الناِق������ه لي�شتطيع اأن يرجع اإىل  لأ

عمل������ه مبج������رد خروجه من امل�شف������ى. فهذا 

أرق������ى الدول احلديثة  التاأم������ني مل ت�شل اإليه ا

حتى الع�رش احلا�رش«. 

اأمام �شطوع ه������ذه ال�شم�س اأ�شبح النا�س 

يتفاخ������رون �شواء م������ن داخل ال�������رشق اأومن 

خارج������ه. يقول ول ديوران������ت مرة اأخرى يف 

ق�شة احل�شارة:»يف زمن اخللفاء الرا�شدين 

واحتفظ������ت احلكومة  را�ش������ي  الأ ُم�شح������ت 

أن�شاأت ع������دداً كبرياً من الطرق  ب�شجالتها وا

أقيم������ْت اجل�شور حول  وعني������ْت ب�شيانتها، وا

نهار ملن������ع في�شانها، وكان������ت العراق قبل  الأ

�شالمي �شحراء جرداء، فا�شتحالت  الفتح الإ

اأر�شه������ا بعده جنات فيح������اء، وكان كثري من 

أرا�شي فل�شطني قب������ل الفتح رماًل وحجارة،  ا
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فاأ�شبح������ْت خ�شبة غنية عام������رة بال�شكان«. 

ندل�س  �شالم جزءاً من دولته يف الأ أقام الإ وقد ا

ما يزيد عن �شبعمئة �شن������ة متوا�شلة، فقّدم 

له������ذه البالد اإجن������ازات اإ�شالمية هائلة على 

�شعدة كافة، لقد بنوا املكان واأح�شنوا اإليه  الأ

واأح�شن������وا اإىل كل حي يقي������م فيه وحتى اإىل 

الزراعة واجلماد حت������ى باتت تلك ال�شنوات 

ندل�������س ب�������  الذهبي������ة تُع������رف يف تاري������خ الأ

ندل�س، وديورانت  �شالمية يف الأ احل�شارة الإ

نف�شه ي�شف ه������ذه احل�شارة بقوله:»القباب 

ندل�س  لئة، واملاآذن املذهبة جعلت بالد الأ املتالأ

يف الق������رن العا�������رش امليالدي اأعظ������م البالد 

املتح�������رشة يف الع������امل كله يف ذل������ك الوقت. 

وكان زائرو مدينة قرطبة يُده�شون من ثراء 

أنه رخام  الطبق������ات العليا ومما كان يب������دو ا

ع������ام«. مل يكن يف ذاك الوقت َم������ْن يفّكر اإّل 

ح�ش������ان والعمل الطي������ب وتقدمي اخلري  بالإ

�شالمية ا�شتطاعت يف  ويُذكر اأن الهند�شة الإ

ذلك الوق������ت اأن تقيم ج�رشاً من احلجارة ذا 

�شبعة ع�رش عقداً على نهر الوادي الكبري. 

أن�ش������اأ عب������د الرحمن قن������اة حتمل اإىل  »وا

مدين������ة قرطب������ة كفايته������ا من م������اء ال�رشب 

تنقل������ه اإىل املن������ازل، واحلدائ������ق والف�شاقي 

واحلمامات وا�شتهرت املدينة بكرثة احلدائق 

واملتنزهات«. 

ويقول جان بول رو: »لقد و�شل العرب يف 

ميدان ال�شناعة الكيمياوية اإىل مرتبة عالية، 

فا�شتخرج������وا املعادن وعمل������وا يف ال�شناعة 

الزراعية مثل �شناعة ال�شكر، وعنهم اأخذْت 

فرن�شا الناع������ورة، وطاحونة الهواء و�شناعة 

قم�شة، وفن العمارة، والبحرية،  �شلحة، والأ الأ

وعلم الفلك، والريا�شيات، والطب، والتجارة، 

)3(
دارة، واملو�شيقى«.  والإ

 اأما كانط فيقول: »اأخذت مبادئ التنكرية 

العقوقية ت�شمحل يف بع�������س اأرجاء اأوروبة 

ندل�س  �شالمية يف الأ بعد ظهور العربي������ة الإ

التي �شطع اإ�رشاقها من وراء جبال /البرينه/ 

أوا�شط فرن�شا، فتن������اول طالب التجدد  اإىل ا

التعاليم الجتماعية البارع������ة التي انبثقت 

عن احل�شارة العربي������ة العظيمة واأخذوا يف 

تبنيه������ا، فاأيقظت فيهم روي������داً رويداً �شعور 

مكافحة التنكر والغرور، وا�شتبدالهما بطلب 

التجدد، وظلت هذه امليول تختمر يف الروؤو�س 

حتى ظه������رْت بوادر الثورة الفرن�شية الثانية، 

واأعقبته������ا الثالثة. وماَهلّ������ت طالئع القرن 

التا�ش������ع ع�رش حت������ى ت�رشبْت تعالي������م الروح 

وروبي، وكان ذلك  ال�شرتاكية اإىل املجتمع الأ

�شالم جتلببْت  اأول تقليد �رشي������ف للعرب والإ

أوروبة لتخطو خطواتها الكربى يف �شبيل  به ا
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تنظيم حياة �شعوبها ال�شيا�شية والقت�شادية 

و�شح من هذا اأن املوؤرخ  والجتماعي������ة«. والأ

نكليزي ج������ون دوانبورت انتهى به تاأريخه  الإ

أن ق������ال يف نهاية املطاف: »لو مل تقم يف  اإىل ا

ندل�شية العربية،  اأوروبة احل�شارة الأ جنوب 

لظلت هذه القارة ت�شبح مع �شعوبها املختلفي 

النح������ل والنزعات يف حلك من ظلمة اجلهل 

وروبية  والب������داوة، وملا ظه������رت للمدنّي������ة الأ

أثر يف الوجود«.  احلالية من ا

أ�ش�شت للعامل   والواقع اإن هذه الدولة التي ا

انبثقْت  احلديث وكذلك للمدني������ة احلديثة 

ن�شاني������ة اخلال�شة، وهذه  ع������ن التعالي������م الإ

ن�شان  التعاليم قب������ل كل �شيء بداأت بغ�شل الإ

من براثن العزلة ليكون �شاحلاً وقادراً على 

بناء العامل. 

يف �شريت������ه الذاتية ي�رشد مالك������وم اإك�س 

ع������ام 1964: »لقد م������نَّ اهلل عليَّ فحججُت 

البي������ت وطفُت ب������ه و�رشبت من م������اء زمزم 

و�شعيت ب������ني ال�شفا واملروة و�شليت يف منى 

لف من النا�س  ووقفت بعرفات مع ع�رشات الآ

أر�������س، والذين ميثلون كل  القادمني من كل ا

ل������وان الب�رشية م������ن ال�شقر ذوي  درج������ات الأ

فارق������ة ال�شود، فاأديت  العي������ون الزرق اإىل الأ

معهم املنا�شك نف�شه������ا يف اإخاء ووحدة كنت 

أنهما اأمران  اأح�شب م������ن جتربتي يف اأمريكا ا

�شود«.  بي�س والأ ن�شان الأ م�شتحي������الن بني الإ

يف كتابه »رحلة حاج اأمريكي اإىل مكة« يقول 

مايكل وول������ف: »رحلة تعطي الفر�شة للحاج 

لي�شتع������د �شيئاً من امل�شاحة النقية يف حياته. 

هذا ك�شيء مركزي يف هذه الفري�شة هو اأمر 

ننا جميعاً ن�شيع يف هذا العامل«.  ثمني جداً لأ

ويف حوار جلريدة »�ش������ان خوزيه مريكوري« 

مريكي������ة يقول وولف: »عندما ترى الكعبة  الأ

ول مرة تنظر اإليها بعد اأن تكون قد �شليت  لأ

باجتاهه������ا ل�شن������وات لتجده������ا رائع������ة جداً 

وجميلة ج������داً. النا�س دائم������اً يبكون عندما 

يرون الكعب������ة بالرغم من كونها مبنى مربعاً 

ب�شيطاً. عندما توؤدي الطواف ت�شعر باإح�شا�س 

عظيم م������ن ال�شمو الروحي، ولكن يف الوقت 

نف�ش������ه حت�س بالتجمع الهائ������ل والتكامل مع 

خرين وه������ذا يجعلك ت�شم������و روحياً دون  الآ

اأن ت�شطح عن ح������دودك اجل�شدية واتزانك 

الطبيعي«. 

ن�سانية   اأوتار املحبة الإ

وت������ار التي تاأتي م������ن بعيد من   تل������ك الأ

قلب اإن�ش������ان معّذب، فاإنها تدعو اإىل املحبة، 

ن�شان.  ن�شان م������ع اأخيه الإ اإىل اأن يتكاتف الإ

ر�شية  كل �شيء يكاد ي������ذر مّنا حتى الكرة الأ
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فاإننا نكاد نفقده������ا، ل�شيء يقتل املحبة يف 

نانية و�شه������وة التملك  ن�ش������ان كالأ �شم������ري الإ

ن�شان باأنه لن يكون �شعيداً  ومتى ما فّك������ر الإ

أنه لن ي�شبع ما  وه������و يت�شبب يف اآلم غريه، وا

لم  دام قد �رشق خبز غ������ريه. بالطبع فاإن الآ

الب�رشية هي اآلم م�شرتكة، واأن اجلوع الب�رشي 

هو جوع م�ش������رتك. فمهم������ا ات�شعت دواعي 

الرفاهية يف جمتم������ع يف وقت يرى فيه ن�رش 

الفاقة وال�شطهاد، فاإنه يخفق كثرياً يف كل 

حماولت الحتفال برفاهيته، وهكذا فاإنه ل 

يوجد �شخ�س بو�شع������ه اأن يرق�س على قرع 

طبول احلرب مهما كانت بعيدة عنه. 

هاه������ي املحبة عادت م������رة اأخرى تن�شد 

زيل وت������روي باأنها طريق خال�س  ن�شيدها الأ

ن�شان من كل نزعات الرنج�شية. اإن ال�شم�س  الإ

ت�رشق للجمي������ع، واأن الليل كذل������ك للجميع. 

اإنن������ا ن�شتطيع اأن ننفتح عل������ى احلياة املغلقة 

بنور املحبة.. وكل اإن�ش������ان لديه نور املحبة، 

ن�شان ذاته مييل اإىل فجوة الظالمية  ولكن الإ

حتى ينطفئ ه������ذا النور يف اأعماقه فريمتي 

يف ظ������الم.. اإنه يحّول نف�شه اإىل كائن مظلم، 

أن������ك تكاد متّيز بني كائن مظلم، وبني كائن  وا

منري. 

اإننا نحت������اج اإىل اأن نن�������رش ثقافة املحبة 

بينن������ا، لكن ما ال�شبيل لثقافة املحبة.. علينا 

اأن نبحث عنها يف ثناياها. 

وىل من اأبجديات  بجدية الأ تروي لك الأ

ثقافة املحبة اأن حتب عملك وت�شبع حباً فيه، 

ومتى م������ا �شجرته، دعه واجت������ه لعمل اآخر 

حتب������ه. دوماً عليك اأن تنظ������ر اإىل ما تعطي 

وتّذك������ر باأن هذا العطاء ه������و »اأنت« اإن كان 

جيداً فهو »اأنت« واإن كان فارغاً فهو »اأنت«. 

لتنتظر مكافاأة ما تعطي.. عليك اأن تعطي 

وتعطي واعترب ما تعطي������ه هو مكافاأتك ول 

تطلب هذه املكاف������اأة اإّل اإذا جمعت وتوقفت 

ع������ن العطاء ب�شبب اجلوع. تذكر دوماً اأن ما 

تعطيه هو الذي يُ�شَج������ل لك، واأن ما تاأخذه 

خذ.  يُ�شَجل عليك. كن كثري العطاء، قليل الأ

وىل من اأبجديات ثقافة  بجدية الأ ما تزال الأ

املحب������ة تو�شيك باأن متد ي������د املحبة خا�شة 

ولئك الذين ماعرف������وا غري البغ�س عليك  لأ

اأن تدربهم كيف يتحابوا.. وتعلمهم اأن املحبة 

لهي خري من البغ�شاء واأن كل الكون اجلميل 

ن�ش������ان، واأن الكراهية  قد بُن������ي مبحب������ة الإ

وحدها كانت خلف كل حروب العامل. 

عليك اأن حتب ال�شجرة والكتاب وتعطف 

على حيوان �شعيف جلاأ اإليك. 

اإذا حتدث������ت يف جمل�س، فقل كالماً طيباً 
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يف������وح حباً، كن دائم البح������ث عن �شداقات 

أّل ين�شيك هذا �شداقاتك  جديدة، ولكن على ا

القدمي������ة، فمن ل يقف عل������ى ما�سٍ ليقف 

على جديد. 

ن�شان،  املحبة هي النور ال������ذي يحيي الإ

كما اأن البغ�شاء هي الظالم الذي يطفئه. 

تبقى حاجتنا اإىل املحبة اأكرث من حاجتنا 

ن كل ه������دف نبيل ل  آخ������ر لأ اإىل اأي �ش������يء ا

يتحق������ق اإّل ع������رب املحبة، املحب������ة التي متالأ 

ن�شان اإن�شانية وت�شمو به اإىل اأعلى مراحل  الإ

ن�شاين.  اجلمال الروحي والتكاتف الإ

ن�ساين   التالقح الإ

أنا�������س لي�������س بو�شعهم اأن   اأج������ل، ثم������ة ا

يتذوق������وا حلظة راحة واحدة قبل اأن يدركوا 

أنهم بالفعل قدموا �شعادة ل�شخ�س ما، حتى  ا

لو كانت عبارة عن افرتارة ثغر. 

الذي يقّدم عمال من اأجل تقدمي �شعادة 

أن������ه �شوف ينال  للنا�������س، ل يخط������ر يف باله ا

مقابال نتيجة عمله ال������ذي يجهد لتقدميه، 

ثم������ن الذي يناله ه������و روؤيته  ن املقاب������ل الأ لأ

ملظاهر ه������ذه ال�شعادة البادي������ة على هوؤلء 

أباأ�س  كتفاعل مع ما قدم، وباملقابل تراه يكون ا

لم  �شخ�س يف العامل اأمام مظاهر البوؤ�س والآ

والكوارث الت������ي يلحقها غريه بهوؤلء النا�س، 

وه������و يعج������ز اأن يتدخل ليخف������ف من هول 

ذى.  أو يحد من م�شدر الأ معاناتهم، ا

لء اأ�سعدوا النا�س،  اإنها ثنائية متوازية: هوؤ

لء اأ�سقوا النا�س.  اإىل جانب: هوؤ

�سخا�����س الذي����ن ت�سبب����وا يف كوارث ك����ربى و�سغرى  الأ

خرين. بحق الآ

 اأحلقوا بهم وباء الويالت،

هدموا البيوت على �سكانها، 

اأحرقوا مدنا، 

اأحرقوا اليا�سمني، 

اإنهم بالفعل مار�سوا طبيعة اإحلاق ال�سقاء بالنا�س. 

نها   هذه املقارنة وحدها تكون كافية، لأ

ت�شع ح������ّد التمييز الذي يب������نّي باأن ما ينفع 

ر�������س، ويذهب ما دون  النا�������س ميكث يف الأ

ذلك جفاء، فيدخ������ل الطيبون مدخل طيب 

اإىل احلياة ويخرجوا منها خمرج طيب. 

يدخ������ل ال�رشيرون مدخل �رش اإىل احلياة، 

ويخرجوا منها خمرج �رش. 

أنا�شا يكافئ������ون الذين  وكم������ا اأنك ت������رى ا

أ�شعدوا النا�س،  ا

أ�شقوا  أنا�شا ي������وؤازرون الذين ا فاإنك جتد ا

النا�س من اأجل اأن ت�شتمر احلياة على جنَحي 

اخلري وال�رش يف هذا ال�رشاع التاريخي الذي 
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أ�س كل  يف������رز هوؤلء، ويف������رز هوؤلء عل������ى را

قرن.

كرتنيمات مو�سيقى غارقة يف �سحرية العذوبة،،

كرقرقة مياه ت�ستاأن�س يف �سكينة النقاء،، 

كج�سد تعلوه �سامة يف قمة رونقها،، 

كحلم اآخر �سكينة ليل ي�ستقبل رحاب غ�سق اأزيل،،، 

تط����ل م����ن م����لء الناف����ذة املقابل����ة ام����راأة كاأنه����ا تتمتع 

ب�سيء من خا�سية لتتمتع بها غريها.

 اأنا�س تغتني بهم احلياة، 

اأنا�س يغتني بح�سورهم النا�س، 

اإنهم ميلك������ون ف�شاًل لي�������س على النا�س 

لأ ببهاء  فق������ط، بل عل������ى احلقبة التي تت������الأ

أي�شاً. ح�شورهم فيها ا

ت له������ا الفنجان،   عندم������ا عدت، م������الأ

أن������ت بكاأ�س من ماء ج������وز الهند،  واكتفي������ت ا

ولت������دري مل������اذا انتابتك ن�ش������وة واأنت تقدم 

أناملها.  الفنجان جلمالية ا

نامل تبدو زهوراً يف ربيع الكف  حت������ى الأ

وهي تتناول الفنج������ان، ت�شتغرق بالنظر اإىل 

ول مرة كل تلك اللم�شات  يديها، تكت�ش������ف لأ

أي������ت يدين  اجلمالي������ة. مل ي�شب������ق ل������ك اأن را

أنامل  جميلتني كيديها، مل ي�شبق لك اأن راأيت ا

متنا�شقة كاأناملها. 

أة جم������رد اجللو�������س جوارها يحقق  ام������را

ن�ش������وة، جمرد رفع العين������ني خلديها، يُطرف 

�شغاف الفوؤاد، واأي مو�شيقى عذبة هذه التي 

تنبع������ث من نربات �شوتها، م������ن �شمتها، من 

نظراتها. 

للتو تدرك كم اأن احلياة غنية، واأن الذي 

يظن باأنه بل������غ كل �شيء فيها، يظن باأنه راأى 

كل �ش������يء، ليكون قد بلغ �شيئا البتة، ليكون 

قد راأى �شيئا البتة. 

 اأح�ش�ش������ت يف حلظة باأنه������ا ربيع كامل 

خمت�������رش يف كائن ب�رشي وديع، وا�شتطعت اأن 

نوثة، واأن اأي  ول مرة ث������راء الأ تدرك رمبا لأ

مو�شع مهما بدا مهجورا ومظلما، فاإنه يزداد 

نوثة.  امتالء واإ�رشاقا بح�شور عذوبة الأ

أنها تزداد عظمة اإذا   املراأة عظيمة، بيد ا

نوثة.  ا�شتنارت بعذوبة الأ

آثار ر�شف������ة القهوة  متتمت وم������ا ت������زال ا

أن������ك اإن�شان ناجح  عل������ى ل�شانها: هل ت�شعر با

أ�شام؟  ياا

 -: النج������اح يكم������ن يف م������دى مقدرتنا 

لتذوق احلياة،

 ومدى مقدرتنا يف تقدمي اأعمال متقنة، 

حتى هذه القهوة كان علي اأن اأبذل جهدا كي 

أف�ش������ل يف �شناعتها، حتى طريقة تقدميها  لا

اإلي������ك كان عليه������ا اأن تك������ون لئقة وحتمل 
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جمالي������ة تليق بحجم احتفائي بح�شورك يف 

بيتي، وزيارتك ال�شخ�شية يل، عليها اأن تعرب 

عن ذلك. 

النج������اح يا �شيدتي هو الذي يحقق راحة 

أت������ي وفق مراحل  النف�������س، وه������ذه الراحة تا

متعددة. 

انتاب������ك �شمت مرة اأخ������رى، رحت ت�رشد 

ف������كار التي راودتك، ولتدري ملاذا  ببع�س الأ

اأردت اأن حتتفظ بها لنف�شك، ولتتحدث بها 

لرا�شدة. 

ن�شان بنظر نف�شه يف احلياة هو عبارة  الإ

نه ي�شعر باأنه  عن حالة عامة من فو�ش������ى لأ

كائن جمهول يف كوكب جمهول. 

جاء من جمهول، ومي�شي يف جمهول حتى 

ينتهي اإىل جمهول. 

ويل العام لدي������ه، هو فو�شى  املفه������وم الأ

وع������دم رتابة بناء على جهل������ه للم�شري الذي 

أو  ي������وؤول اإليه �ش������واء بع������د ن�شف �شاع������ة، ا

عوام  أو بعد مالي������ني الأ بع������د ن�شف ق������رن، ا

القادمة. 

ن�شان،  أ�شام ينطلق الإ  من هذه النقطة يا ا

يقرر ما الذي �شيكونه يف احلياة. 

أنه  أم ا هل �شيلبث يف حال������ة تيه و�شتات، ا

�شيحدد لنف�شه اأهداف������ا وقيما ورتابة يلتزم 

بها. 

كث������ريون يراوح������ون يف حال������ة فو�ش������ى 

أ�شكال اللتزام.  ويتجنبون اأي �شكل من ا

لتعنيهم الأخالق �شيئا، ليولون النجاح 

اأهمية.

م������ا يه������م ه������و اأن ي�شتم������روا يف احلياة، 

ني������ة مهم������ا كان������ت  ويحقق������وا رغباته������م الآ

النتائج. 

ي�شعون ما بو�شعه������م اإىل قتل احل�شا�شية 

ثم.  أنف�شهم حتى يتجنبوا م�شاعر الإ يف ا

ليوؤمن������ون بج������دوى �ش������يء اإن مل يقرتن 

أكانت مادي������ة اقت�شادية، اأو  مباديت������ه، �شواء ا

أو ما دية ح�ّشية.  مادية ج�شدية، ا

أ�شام ترى هوؤلء يعي�شون  غلب يا ا وعلى الأ

خرين بهم  دون �شمعة طيبة، يفقدون ثقة الآ

حتى من خالل كلمة يلفظونها. 

ومواعيده������م،  بعهوده������م  ليثق������ون   

لياأمنوهم على �رش. 

أو ال�شدق، اأو   هوؤلء ليوؤمنون بالوفاء، ا

أوالت�شحية.  أو ال�شهامة، ا ن�شانية، ا القيم الإ

اإنهم يعي�شون حالة متجذرة من الرنج�شية 

العظمى، ليوؤمنون معها اإل باأنف�شهم وحقيقة 

اللحظة التي يعي�شونها.

 فت�شم������ع اأحده������م يقول م������ربراً لنف�شه 

فعل ما اأفعل،  أو �شلوكا �شائن������ا: لأ خطيئ������ة، ا

حد.  الدنيا غري دائمة لأ
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ي�شعر باأن عليه اإف�شاد احلياة والنتقام، 

نها �شوف جتعله ذات يوم غائبا.  لأ

ن�شان  أ�شام ت������رى الإ لك������ن لقاء ذلك ي������ا ا

املناق�س له، تراه يقوم باأعمال خرّية وطيبة، 

وه������و يريد اأن يعيد للحياة �شيئا من جمائلها 

عليه. 

أو �شبع������ني، اأو حتى  لق������د عا�س �شت������ني ا

ع�رشين �شنة يف هذه احلياة بطولها وعر�شها، 

ووهبته خرياتها ومعارفها، وعّرفته بنا�شها. 

األ ت�شتحق اأن يقدم لها �شيئا جمديا حتى 

ل������و جت�ّشد يف موقف اأخالق������ي، اأو يف كلمة 

عدل.

خرين يف نف�س  احلياة هنا تقرتن بوجود الآ

ن�شان، فهو يقدم كل هذه ال�شلوكيات،  هذا الإ

نه موؤمن باأن احلياة ت�شجل كل هذه املواقف  لأ

عمال ال�شاحلة تلبث يف  من������ه، ثم اأن هذه الأ

ر�س.  الأ

على هذا املف�شل ي�رشق ن������ور امل�شوؤولية 

خرين فح�شب،  ن�ش������ان، لي�س جتاه الآ أمام الإ ا

ن�ش������ان في������ه، املوؤمن بروح  بل جت������اه قيم الإ

ن�شان  العطاء وفعل اخلري، املوؤم������ن بحب الإ

نه ي�شعر ويعي�س حالة رباط قوي بينه وبني  لأ

اأي اإن�شان يراه. 

خرين، ويراهم يف   اإن������ه يرى نف�شه يف الآ

نف�ش������ه، واإل للبث يف حال������ة الفو�شى هذه، 

أباأ�س الكائنات يف الوجود، لكنه كائن  ولكان ا

نه يعي�س يف حميمية جمتمع.  حمظوظ لأ

ميتل������ك نظاماً ينظم له هذه احلياة التي 

يعي�شها، وينقذه م������ن حالة الفو�شى الكامنة 

يف اأعماقه، ويفقهه يف حب اخلري واحلكمة. 

أن������وار، ومي�شي  هن������ا تتحول الظلم������ات اإىل ا

الغمو�������س و�شوح������اً، ويتح������ول املجهول اإىل 

مدارج م�شيئة اأمامه. 

ن�شان كلما ا�شتوعب  أ�شام اأن الإ  اعلم يا ا

نوار، ات�شعت مداركه، وانفتح ن�شجه،  هذه الأ

وانتظمت حالة الفو�شى يف كوامنه من تلقاء 

نف�شه������ا، ه������ذا التنظيم الذي يه������ب حلياته 

معنى، ولوجوده كاإن�شان قيمة غنية. 

ن�شان، وه������ي بالتايل   و�شن، لمتث������ل الإ

أة، اإنها حالة م�شتقلة، ومنف�شلة.  لمتثل املرا

ن�شان برمته،  كم������ا اأن را�شدة لمتث������ل الإ

أة ب�شورة عامة.  وهي لمتثل املرا

كل �شخ�س يقف موقف������ه من احلياة يف 

تقلب������ات املراح������ل العمري������ة واحلياتية التي 

يدخلها. 

خرين، اأن   اإن������ك حتتاج اأن تكون م������ع الآ

ن�شان،  تتعل������م منهم، من �شلب عالقت������ك بالإ

ن�شان بك.  ومن �شلب عالقة الإ
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ن�ش������ان على اأن يخفف من  ما ي�شاعد الإ

الفو�شى غري املنظمة هو العقل، هذا العقل 

ن�شاين وغري  الذي يجعله من�شبطا ب�شلوكه الإ

متبع لغرائزه الع�شوائية. 

 املتع������ة، كل املتعة تكمن يف مدى املقدرة 

على قمع تلك الغرائ������ز الع�شوائية اأكرث مما 

نك عن������د ذاك ت�شعر  تكم������ن يف حتقيقها، لأ

أن������ك قادر ب�شكل فعلي عل������ى قيادة نف�شك  با

دون اأن تتمك������ن �شهوات������ك اأوغرائزك املادية 

واملعنوية من قيادتك نحو اأودية ال�شتات، ثم 

اأنك هنا متتلئ �شعورا باأنك قادر اأي�شا على 

قي������ادة اأ�رشتك، وقادر على قيادة اقت�شادك، 

قادر على قيادة موقعك يف املجتمع. 

تعي�س �شعوراً باأنك تقف على جبل �شامخ 

من العتزاز، نقي�س ذاك الذي ينتابه وجل 

باأنه يقف على تل من تن. 

اإنه يفتقد هذا املعن������ى بالبطولة، وهذا 

ح�شا�������س يف القيادة الذي يجعله مييل اإىل  الإ

العبث والال الت������زام نتيجة في�شان متاهات 

الفو�ش������ى العارم������ة الت������ي مي�ش������ي مب�شيئة 

هواج�شها. 

ن�شان يقرر ما يكونه   هنا تدرك ب������اأن الإ

أو يكون  يف احلياة، يقرر اأن يك������ون ناجحاً، ا

فا�شاًل. 

أو يتمتع ب�شمعة  اأن يتمت������ع ب�شمعة طيبة، ا

ح�شنة، وهن������ا يجلو لك باأن النجاح ليتحقق 

مني������ة فقط، كم������ا اأن الف�ش������ل ليتحقق  بالأ

مني������ة فح�ش������ب، مث������ل اأن ح�شولك على  بالأ

منية  طعام من نت������اج جهدك ليتحق������ق بالأ

فق������ط، كما اأن ح�شولك عل������ى طعام ب�شطو 

ليتحقق باأمنية فقط.

حتت������اج اأن ت�شرب على عملك، حتتاج اإىل 

�رشار حتى تبلغ  حتمل امل�شاق، واملتابعة، والإ

هدفك الذي نظرت فيه ومتنيته لنف�شك. 

أت������ي اإىل عمل وهو يجر  ت������رى �شخ�شاً يا

أن������ه ياأتي جرب اخلاطر، كاأنه يبحث  خطاه، كا

عن اأي حج������ة حتى يرتاجع ليقول يف النا�س 

باأنه اإن�ش������ان غري حمظ������وظ، ومكتوب عليه 

الف�شل يف اأي عمل. 

اإىل ج������واره ترى �شخ�شا ي�رش على عمله 

حتى ل������و مل يحالفه احلظ مرات عديدة، اإنه 

نه يقرن حياته بعمله، فرتاه  مل لأ ليفق������د الأ

يبلغ اله������دف ولو متاأخرا، فيكون اأف�شل من 

جاره الذي رك������ن اإىل الياأ�س ولبث فا�شال يف 

احلي������اة لمكانة له، ول بي������ت، ول اأ�شدقاء، 

ول اأ�رشة حميمة، ول مكانا طيبا يف حميطه. 

هن������ا يكون اأمامك اأن تنظر ب�شيء من التاأمل 

ن�شان هو عمل������ه، وهنا يت�شع �شدرك  باأن الإ
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لتاأخ������ذ م�شاحات اأخرى م������ن التاأين يف جل 

خطوات حياتك. 

خذ احلياة بقوة 

مل تك������ن احلياة ع������رب تاريخه������ا من اأجل 

احلياة فح�شب، فاحلي������اة هي �شجرة مثمرة 

طيبة تهب ثمارها للنا�س، 

انبعثت اإىل احلي������اة لتعي�شها وتكت�شفها، 

ت�شتمتع مبتاعها وتت������اأمل باآلمها. خذ احلياة 

أنه لي�شتقبل القوة  بقوة وع�شها بقوة واعلم ا

اإّل َمْن كانت به قوة. عليك اأن تبني ج�شدك 

وتبعد عنه َمَواطن الوهن. 

اأن تق������وم بعمل واحد بق������وة، خري من اأن 

أ �شفحتني بقوة،  تقوم بعملني بوهن. اأن تقرا

خ������ري من اأن تقراأ ع�رشي������ن �شفحة ب�شعف. 

ميكنك اأن توؤجل عمل اليوم اإىل الغد عندما 

ت������درك �شعف������ك اإزاءه اأن توؤجله خري من اأن 

تقّدمه ب�شعف. خ������ذ ق�شطاً من الراحة بني 

عملني، راحة النف�س وراحة البدن.

كن حذراً من اجلري خلف امللذات فاإنها 

ن�شان ال�شعيف  تهلك النف�س والبدن معاً. الإ

يرى كل ما يف احلياة �شعيفاً اإىل اأن يراها باردة 

ل دفء فيه فيبل������غ درجة من الربود البدين 

نه ليرى دفئاً  والروحي يتمنى فيها املوت لأ

ن�شان القوي يرغب  فيه ويف احلي������اة. اإن الإ

مبزي������د من احلياة وي�شتعد للذهاب اإىل اآخر 

ركن من العامل يف �شبيل األ مير�س يومني، اأو 

أمل به. دوماً فاإن  اأن يلحق اأماًل قد ي�شفي داًء ا

ف������كار العظمى والقرارات العظمى  �شناع الأ

قوياء ولي�ش������وا ال�شعفاء، واليد العليا  هم الأ

ن�شان مييل  ه������ي خري من اليد ال�شفل������ى، والإ

اإىل فكرة النتحار عندما ي�شتبدبه ال�شعف، 

والنتحار لي�س ق������وة ول �شجاعة باأي حال، 

ولكن ال�شجاعة كل ال�شجاعة تكمن يف مدى 

ن�شان يف اأحلك ظروف  قدرة املقاومة لدى الإ

أيوب مل ينتحر حتى وهو  احلياة، ولذلك فاإن ا

مل، وكذل������ك اإبراهي������م حتى وهو  يف ذروة الأ

نبياء،  يُق������ذف يف النار وهذا حدث مع كل الأ

فا�شل فاملقاومة تُزيد  ثم مع كبار العلماء والأ

ن�شان قوة، وال�شت�شالم يزيده �شعفاً على  الإ

�شعف،

ن�ش������ان وعرب تاريخه كائناً باحثاً  فكان الإ

عن عوامل القوة البدنية والروحية 

ثمة حكاي������ة قدمية ت������روي اأن رجاًل يف 

أراد اأن يذهب يف جتارة لياأتي  مقتبل عمره ا

ببع�س املال، ويف الطريق راأى ثعلباً مري�شاً 

بال������كاد يتحّرك، فوقف �شائ������اًل نف�شه: كيف 

أثناء تاأمله  ياأكل ه������ذا احليوان الواهن؟ ويف ا

أ�شد قوي يحمل  و�رشوده باأمر الثعلب، لح له ا
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أ  فري�شة، فجل�������س بالقرب م������ن الثعلب وبدا

يلتهم فري�شة حتى �شبع وان�رشف. بعد ذلك 

راأى الثعلب الواهن يزحف اإىل بقايا الفري�شة 

خر حت������ى ال�شبع وين�رشف اإىل  فياأكل هو الآ

مكانه. وق������ف ال�شاب قائ������اًل يف نف�شه: اإذا 

أرزاق خملوقاته جميعاً فما  كان اهلل يبع������ث ا

أُطعم نف�شي. وعاد  أ�شق������ى حتى ا يل اأرك�س وا

بيه ق�شة الثعلب الذي جعله  اإىل بيته يقول لأ

ب: اأنت  يعود من ن�شف الطريق. فقال له الأ

مور،لي�س املهم  خمط������ئ، تنظر اإىل ظواهر الأ

أتيت بطعامك. اإين  أي������ن ا ما تاأكل، املهم من ا

أ�شداً ت������اأكل الثعالب من  أريد ل������ك اأن تكون ا ا

ف�شالت������ه، ل اأن تكون ثعلباً واهناً تاأكل بقايا 

ال�شباع. 

ن�شاين اأن تكون قوياً  يدعوك الراب������ط الإ

يف اأخالقك ومعرفت������ك، فكثري من احليوان 

أب������دان ل يبلغه������ا اإن�شان، ولكن  يتمت������ع بقوة ا

هذا احليوان القوي البدن ذاته يغدو �شعيفاً 

أف������كار اإن�شان اأ�شعف  وم�شت�شلم������اً اإزاء قوة ا

ن�شان تبقى  منه بدناً. ومن هنا ف������اإن قوة الإ

ناق�شة ما مل ت�شندها قوةُ اأخالقية. فاإن متتع 

�شخ�������س مبظهر ح�ش������ن وكان داخله خاويا، 

فذلك لينفعه ب�شيء، وكذلك لو متتع بلياقة 

بدنية، وكان بال ذكاء، فهذا لينفعه ب�شيء، 

فاأنت قوي بقوة خلقك وقوة م�شاحة ال�شرت 

التي تنعم بها، اإن اأي اإن�شان ميكن اأن مي�شي 

ن النا�س  و�شط املدينة عاري������ا حتت ثيابه، لأ

جميعاً مي�شون معه عراة حتت ثيابهم، ولكن 

ه������ل ت�شري و�شط املدين������ة عاريا فوق ثيابك. 

ن�ش������ان ميتاز عن احليوان بالأخالق اأكرث  فالإ

ن احليوان هو كائن  مما ميتاز عنه بالنطق لأ

أنه كائن غري ناطق.  غري اأخالقي اإ�شافة اإىل ا

ن�شان يلتزم بالأخالق، يلتزم بالعيب، يلتزم  الإ

باحلياء، حتى يرتق������ي يف درجات اإن�شانيته، 

وه������ذا لي�س تراجعاً ول نق�شاً بقدر ما يكون 

رقياً و�شمواً وجمالً، وم������ن كل ذلك ي�شتمد 

قوت������ه يف املجتم������ع الذي ينتم������ي اإليه. هذه 

اللتزامات ه������ي لي�شْت قيداً ل������ه على قدر 

ما ه������ي حرية ب�رشية ومتّيز ب�رشي عن �شائر 

خ������رى. فكم م������ن �شخ�سٍ بُلي  الكائن������ات الأ

بنزعة �شلبية، ولكنه لبث ي�شارعها ويخفيها 

آثر املوت على  حتى مات، وكم م������ن �شخ�سٍ ا

اأن تظهر له �شمعة �شيئة. 

اأن تعي�������س احلياة بقوة خ������ري لك من اأن 

مت�ش������ي اإىل املوت ب�شع������ف. اإنك تولد على 

�شواك  فطرتك، وعندما تنفتح كوردة فاإن الأ

�شواك التي  تاأخ������ذ �شكلها يف روحك، هذه الأ

انتقلت اإليك مع نطفة التكوين، هنا �شتتحقق 
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بطولتك على ق������در جناحك يف اقتالع هذه 

�ش������واك التاأ�شي�شي������ة من ج������ذور نطفتك،  الأ

أو �شينح������در بك وهنك لتغ������دو فري�شة لهذه  ا

�شفل من الوهن.  �شواك يف الدرك الأ الأ

املراجع :

اأخرجه احلاكم يف»امل�صتدرك« )3/ ���( من حديث م�صعب بن عبد اهلل و�صكت عنه وتعقبه الذهبي   -1

بقول���ه: �صن���ده �صعيف. والبيهقي يف »دلئل النبوة« )41�/3( وابن جرير الطربي يف »تف�صريه« )21/ 

�� ( م���ن طري���ق كث���ري بن عب���د اهلل املزين وابن �صع���د يف »الطبقات« )�2،�3/4( م���ن حديث احل�صن 

مر�صاًل وو�صله اأي�صًا )�/ �31�،31( من طريق كثري بن عبد اهلل املزين وهو �صعيف، وذكره الهيثمي 

يف »جممع الزوائد« )�/ 130( وقال: رواه الطرباين وفيه كثري بن عبد اهلل املزين وقد �صعفه اجلمهور 

لباين يف  وح�ص���ن الرتم���ذي حديث���ه وبقية رجاله ثق���ات. من حديث عمرو بن عوف امل���زين وذكره الأ

»�صعيف اجلامع« )32�2 ( وقال: �صعيف جدًا. 

ول ديورانت، ق�صة احل�صارة، اجلزء الثالث ع�رش، �ض 3�0، 3�1، طبعة جامعة الدول العربية   -2

�صالم يف الغرب، ترجمة جندة املهاجر ط 1، 1��0  جان بول رو، الإ  -3
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طقو�س الرهاب 

نا�ش������ي من حتديد تعريف �شام������ل واٍف ملعنى الثقافة  مل يتمك������ن الفكر الأ

بني������ة الثقافية التي اأجنزها  )culture (، فتع������ددت الروؤى بتعدد اأمناط الأ

أنها متيزت يف خ�شائ�شها  الوع������ي العقالين املرتاكم على مّر الع�شور، بي������د ا

و�شماتها واأغرا�شها ح�ش������ب اختالفات البيئات لدن كل �شعب، لكننا نقر باأن 

 )xenologie( ثم������ة مت�شابه������ات ومتالقيات يف اأمناط عدة، نتيج������ة تالقح

ثقافــــــة الرهـــــاب

كاتب �سوري. 

العمل الفني: الفنان  مطيع علي.

❁
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منري احلافظ
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أو الديانات، وعلى  الثقافات اأو احل�شارات ا

ما وقع يف ظني.

ترجع ن�شاأة الثقافة اإىل حاجتني، روحية 

)نف�شية( ومادية )اقت�شادية( وقد ات�شمت كل 

منهما مبظهر ديني حم�س، عقائدي مقد�س 

»يقيني������ات« ثابتة بو�شفه������ا معايري اأخالقية 

ناظمة لل�شلوك الب�رشي، وطقو�شي غري مقد�س 

»�شعائرية« متحّولة بو�شفها تقاليد م�شهدية 

أُرك������ز هنا على  أنني ا وعمالني������ة عام������ة، اإل ا

ثقافة املقد�س يف كال احلاجتني من جانبهما 

النف�شي )sicology( ال�رشف. 

يح�ش������ن بن������ا يف الب������دء تن������اول ق�شية 

أو الرتويع )shoking( يف مفهومه  »اخلوف« ا

ال�شم������ويل من خالل �شي������اق البحث، بو�شفه 

بنية الثقافي������ة املتعددة  لية الناظم������ة لالأ الآ

 )syseme( ن�ش������اق من������اط، املتنا�شجة الأ الأ

يف وحدة حياتنا الروحية والدينية واملادية، 

أُطل������ق م�شطلح الناظم، كونه  واأجدين هنا، ا

�شا�س الت������ي بُنيت عليها  ي�ش������كل القاعدة الأ

�شطورية  مرتاتب������ات املنظومات الديني������ة والأ

والديني������ة  والفكري������ة   )mythelogiue(

يف حياتن������ا الثقافي������ة الت������ي ت�شتفي�س عن 

اجلوانيات الروحية والنف�شية لعموم الب�رش.  

نح������ن ن�شل������م دون اأدنى مري������ة، باأن ثمة 

عوام������ل خارجي������ة يف حياتنا املادي������ة توؤثر 

على منطية العالق������ة ال�شجالية بني الكائن 

واملحيط املعا�س، اإل اأن النزوعات الباطنية 

أبرز القوى املحركة لفعاليات ال�شعوب،  تظل ا

�شواء القدمية منها اأم احلديثة. 

ل غ������رو يف اأن خم������اوف �شوفية باطنية 

ن�شان  )mysticism( �شت������ى، اأوجده������ا الإ

و�رشعنه������ا اأحكام������اً، فارتهن له������ا، ومار�س 

فعلها باأ�ش������كال خمتلفة يف تبايناتها )ظواهر 

الطبيعة الكارثية، ال�شم�س، القمر، النجوم، 

»التومتية«،  ج������داد  الأ احلي������وان،  النب������ات، 

الن������ار، الق������ادة، موا�ش������م اخل�ش������ب، املوت، 

احل�شاب..( فكل الطقو�س امل�شهدية والُرقى 

ال�شحرية والت������الوات )litang( الحتفالية، 

)somatise( حقيقية  تعاب������ري جت�شيدي������ة 

أ�شط������ورة تكوين العامل  منعك�شة ع������ن تعاليم ا

ن�ش������ان قيماً روحية تقي  التي اتخذ منها الإ

نف�شه اخلطاءة من فع������ل ال�رشور، وح�شبي، 

أبدية تكف عنه  ما ه������ي اإل طقو�س تعويذية ا

ثام، ول مندوحة، انربت  ذية وارت������كاب الآ الأ

الثقاف������ة اجلن�شاني������ة )sexulity( املوؤن�شنة 

أ�شكال  بنية الثقافية يف ا ت�شكل منظومات الأ

العبادات و�شعائرها الدرامية 

أبرز القيم اجلمالية  املقد�شة، كونها متثل ا

)aesthetic( يف حمت������وى وجداننا الذاتي 

واجلمع������ي على ال�ش������واء، وباعتق������ادي، ما 
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خلت مرحل������ة تاأريخية من ثقافة 

أو روؤى من  حمرم »تابو« )tabo( ا

حكام ال�شارم������ة، حتى اأم�شى  الأ

 )holy( كل م������ا هو ثابت مقد�س

مر الذي يحدو بنا اإىل القول،  الأ

ا�شتفا�ش������ت تعالي������م الدي������ن من 

أ�شتطيع  جواهر الثابت اليقيني، وا

اأن اأ�رشب مث������اًل على ذلك، لقد 

مومي  كان الرق�������س يف الزمن الأ

نث������وي طق�شاً  )maternity( الأ

أنه اأ�شبح يف  عبادي������اً مقد�شاً، اإل ا

 )masculinity( العهد الذكوري

ب������وي ُعهراً منك������راً، وملا كانت  الأ

أة كائناً اإجنابياً اإباحياً ب�شبب  املرا

خ�شباً  تنا�شلي������اً  جه������ازاً  متلكها 

جهازاً  اأ�شح������ى  يُعبد،  وجامع������اً 

خط������اء وحمرماً وحمجوباً، وم������ن هنا اقرتن 

التح������رمي باخل������وف، ب������ل �شار م������ن اأق�شى 

أنه مع تطور  املنظومات الثقافية ردعاً، بيد ا

الوعي العقالين، طفقت روؤى مناوئة لنوامي�س 

املوؤ�شط������ر القيم������ي تدع������و اإىل  التحرر من 

أثبتت من خالل التجربة الروحية  ارتهاناتها، وا

قدرتها على كبت النزوع������ات التحررية من 

ربقة الغرتاب )alienation( اجلانح، ول 

ب������د يل يف هذا ال�شياق من ا�شتعرا�س ق�شية 

»لغ������ة اجل�ش������د« )bodylanguge( ملا لها 

من اأهمية بالغة يف البحث، لقد لعبت اللغة 

اجل�شدية بو�شفه������ا تعبرياً ثقافياً مبا�رشاً يف 

ماأ�شاوية مرعبة،  أدائها الرتاجي������دي اأدواراً  ا

رغ������م م������ا ا�شتفا�س عن حرك������ة اجل�شد من 

لغ������ات تعبريية دال������ة ترتق������ي اإىل اإبداعات 

غاي������ة يف اجلمال، ف�شاًل ع������ن روؤية اليقني 

�شطوري يف اأن ماآل اجل�شد اإىل فناء، واأن  الأ

كل ما يعانيه من لعنات وعذابات وتوجعات، 
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لهي������ة، اأي اأن املوات  يظل حاماًل ال������روح الإ

أتون اجل�شد  لهية يف ا انطف������اء �شعلة الروح الإ

الفاين، واأن وظيفة املوت جتريد الكائن من 

طالقية، كون اجلمال  أو الإ �شفة اخللودي������ة ا

اجل�ش������دي تت�شف طبيعته بقيم������ة �شهوانية 

�شال������ة، وهنا تكمن خط������ورة ثقافة اخلوف 

أدبياتن������ا املتوارثة، ول جرم، عمل  يف جممل ا

اخلط������اب الديني على �ش������وغ وعي حداثي  

ملاهية اجل�شد، وبات ُعرفاً يف حركة النامو�س 

نا�شي، واحلّد من عنفوانه املتجلي، واإفراغ  الأ

نثوي  الذاك������رة م������ن تاريخانية اجل�ش������د الأ

على وج������ه التحديد، ذل������ك، حماولة اإف�شاح 

املج������ال اأمام الروح وارتقائه������ا اإىل عامل املُثل 

الفا�شلة.  

تبني يل م������ن خالل البح������ث املعّمق، اأن 

ن�شان منذ  طموح������اً عالياً �شغ������ل خميل������ة الإ

ول باحلياة واخللود جراء  أ�شط������ورة البدء الأ ا

خماوفه من حمكومية نوامي�س الكونية وحتمية 

مر الذي �شاقه اإىل اأن يبدع ظواهر  الفناء، الأ

طق�شية ومظاه������ر �شعائرية بحثاً عن توازنه 

الداخل������ي مع عامله اخلارجي املبهم، ومّر يف 

مراح������ل تكوينه ورحيله باأطوار من )الَعماء( 

م،  الرحمي )رحم الفردو�س اخلالد، رحم الأ

ر�������س الفانية، رحم الق������رب( -�شاآتي  رحم الأ

عل������ى ذكرها بالتف�شيل- ولعب اخلوف دوراً 

ن�ش������ان لذاته القلقة،  موؤث������راً يف اكت�شاف الإ

وع������رف اأن نهاية اخلوف ه������و اإمتام كمالية 

ن�شان يف كمالية قيمه ال�شامية التي حتكم  الإ

أ�شاطري  حياته بنوامي�س ثابت������ة متحررة من ا

ثقافة اخلوف. 

بادئ ذي ب������دء، حري بن������ا معاجلة اأهم 

خ�شائ�������س ثقاف������ة اخل������وف املتج�ش������دة يف 

واملنعك�شات  والروح������ي  النف�ش������ي  ال�شع������ور 

احل�شية عن الع������امل اخلارجي، وما تثريه من 

حمر�شات يف الذهني������ة الب�رشية، وما تعانيه 

من حمئة القلق وجلج ال�شطراب، واملتمعن 

 ،)  symbolisim( الرم������ز  دللت  يف  

يتقرى ق�شية اخل������وف من املوت من طرف 

خر يف  وما يقابلها من حي������اة يف الطرف الآ

آنانا  أ�شطورة )ا أدبيات املوؤ�شطر، مثاًل ا جممل ا

ودموزي( متعلقة بتعاقب������ات املوت واحلياة، 

وهذا التناظر يعرب عن رمزين، حياة طبيعة 

»النم������اء« )genetice( يف ف�ش������ل الربيع، 

وموتها يف ف�شل ال�شتاء، وين�شحب على ذلك 

ن�ش������ان، وتوالد احلي������وان، وتكاثر  تنا�شل الإ

النبات، غاية من������ه احلفاظ على ا�شتمرارية 

احلياة.  

�شطوري������ة،  دبي������ات الأ ل������و عدن������ا اإىل الأ

م������ا قبل التعالي������م التوراتية الت������ي ُعرفت ب� 

»التوحيدية«، فاإننا نلم�������س، اأن ما قامت به 
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العقي������دة اليهودية هو انق������الب على تقاليد 

يف  املتج�ش������دة  »الدميوقراطي������ة«  احلري������ة 

احلياة الروحي������ة والثقافية عند املجتمعات 

غريقية(، فاإن دل  )ال�شومري������ة، البابلي������ة، الإ

ذلك على �شيء ،فاإمنا يدل على ت�شلط الروح 

ال�شتبدادية للثقافة العربانية، ولدى البحث 

دبي������ات القدمية،  يف جممل ه������ذه القيم والأ

يتو�شح لن������ا بجالء اأن تل������ك ال�شعوب كانت 

أياً ح������راً م�شتقاًل قائماً  أو را متار�س حكم������اً ا

على اجلماعية يف اتخاذ القرارات يف اإدارة 

أمناً وحرية،  �شوؤون البالد، و�شيادة اأجواء اأكرث ا

نظمة على  وتاأتي هذه احلرية من اعتماد الأ

له������ات واخت�شا�شاتها، مما يجعل  تعددية الآ

املواقف الجتماعي������ة والق�شايا العامة تتبع 

لهات �شاحبة ال�شاأن  بال�رشورة حلكم هذه الآ

والخت�شا�������س، واأن ما يتعل������ق باأمن البالد، 

رباب  فريج������ع حكم������اً اإىل اجتماع كاف������ة الأ

لهي املقد�س- اأما »يهوه«  لهية« -املجمع الإ »الإ

العرباين املفرت�س، فاإن������ه ل ياأبه لراأي اأحد، 

وظل متفرداً يف اتخاذ القرار، وات�شم ب�شفة 

الطغياني������ة، مما �شاد يف الو�شط الجتماعي 

»الثق������ايف« خوفاً وهلع������اً وا�شطراباً مازالت 

آثاره من�رشب������ة يف مفا�شل الثقافة احلديثة،  ا

ومما ل �شك فيه، ميكن القول اإن اليهودية مل 

خناتونية« اأكرث مما نقلت  أث������ر بالديانة »الإ تتا

عنها معظم تعاليمها  »التوحيدية«. 

اإن ثقاف������ة الهل������ع قدمي������ة ومتج�شدة يف 

املظاهر العبادية »ال�شعائرية« ولو ُعدنا اإىل 

أ�شطورة »الطوفان« املتكررة يف ُجّل الطقو�س  ا

أنا�شي������د، ُرق������ى، �شلوات،  أداء، ا الدرامي������ة )ا

قرابني، كرنفالت.. اإلخ( هي تعاويذ وقائية 

اإزاء م������ا ترتكبه الب�رشي������ة املارقة من خطايا 

لهية، رغم اأن  »�������رشور«  خمالفة للتعالي������م الإ

�شطوري������ة مرتبطة بحالت  داب الأ تل������ك الآ

من املتغريات الطق�شي������ة »املناخية« الفلكية، 

اجل�شدية، القت�شادية، وميثل الطوفان روؤية 

جتديدي������ة حلالت القح������ط اأو اخل�شب اأو 

أو الربيع اأو ممار�ش������ة العهر ال�شاذ  ال������ولدة ا

املخالف لنوامي�������س احلياة الطبيعية للخلق، 

فمث������اًل الطوف������ان البابلي الت������ي رغبت فيه 

مومة »ع�شت������ار« ربة احلب واجلن�س  آلهة الأ ا

واجلم������ال والولدة �شد م������ا طرح من ثقافة 

أ�شطورة   مومي������ة، ومتثل ا ذكورية لثقافتها الأ

»كالكام�������س« ال������ذي ارتب������ط بعالق������ة مثلية 

أنكيدو« خ������ري مثال على ذلك  م������ع �شاحبه »ا

غريق������ي فه������و  أم الطوف������ان الإ الق�شا�������س، ا

له������ة بحق »برومثيو�س« �شارق  أته الآ عقاب را

النار املقد�شة من ال�شم�س بعود ق�شب ميثل 

أ�شاع ال�شهوة اجلن�شية  »الع�شو الذكري« الذي ا

ب������ني الب�رش، مما تف�شت اإث������ر ذلك اخلطيئة 
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ذية املخالفة لتعاليم  واجلرمية وال�شذوذ والأ

لهة.     الآ

يقاع  ظ������ل اخل������وف يج�ش������د حرك������ة الإ

الزمن������ي لثقاف������ة املراحل يف �شت������ى معايري  

�شط������وري  الأ ال�شل������وك   )normatives(
جيال  واليقيني������ات املذهبي������ة، اإذ توارثتها الأ

بو�شفها وعياً �شحرياً باهراً يتجاوز املكانية 

ويرتق������ي اإىل عامل الالزمانية اخلا�شع مل�شيئة 

اإل������ه عظيم واح������د، واجد الكوني������ة برمتها، 

ن�ش������ان من قرابني ب�رشية  ولعل ما يقدمه الإ

وحيوانية ونباتية ح�ش������ب اأمناط املعتقدات 

أ�ش������كال اخلوف من  الديني������ة، هو �شكل من ا

القوى التي تبعث يف دواخله غريزة التغريب 

أو الع������دم، واأجُد اأن الرهبة من لعنة الهبوط  ا

جراء اخلطيئة )guilt( العظمى، هي تاأمل 

لهية،  نحو ت�شّع������د اندماجي باحل�������رشة الإ

مكان الع������ودة اإىل الفردو�س املفقود،  ذلك لإ

ملكوت ال�شماء العلي������ا الطاهرة، واخلال�س 

ر�س العاهرة، واملتمعن يف  من ملكوت دنيا الأ

�شريوة ممار�شات طقو�س الَعماء الرتاجيدي 

املقد�س )sacred( منذ اأ�شطورة البدء التي 

آدم وحواء من الفردو�س  اأف�شحت عن طرد ا

أثم  على، وتناوله تفاحة ال�شهوة ووقوعه يف ا الأ

اخلطيئ������ة، اأدخله يف اأكرث من عماء )الرحم، 

اللذة، احلياة الفاني������ة، القرب( وح�شبي، كان 

اأعظ������م املخاوف التي تتج�ش������د على من�شة 

 )schizophrenie( احلي������اة هو انف�ش������ام

الكائ������ن الب�������رشي وتاأرجح������ه ب������ني اإرادتني 

لهة عماء  أولهما، حني ف�شلت الآ تغريبيتني، ا

موم������ي »الرع������وي« على عماء  اخل������راف الأ

بوي »الزراع������ي«، اأي  النب������ات الذك������وري الأ

أنه������ا ف�شلت دم القرابني )offering( على  ا

له اأن جعل  ُع�شارة النبات،  وباتت م�شيئة الإ

اجل�ش������د اخلطاء من رح������م العماء يولد ويف 

أبدا، ومن يقني ثابت، اأن  حل������د العماء يرقد ا

ج�شاد حمكومة بزمن املوات، وبات الكائن  الأ

يف خ�شم لعبة احلياة العبثية �شوراً متحولة 

أبي�س، ويع������اين انف�شاماً موؤرقاً  أ�شود وا بني ا

غواء وندم فعل اخلطيئة، بني  بني خطيئة الإ

�شهوة اخلطيئة و�شقوة الغفران.  

خ�شاء التي مور�شت  وعندي اإن ثقافة الإ

على ه������ذا املخلوق البائ�س ب������دءاً من طرده 

من الفردو�س »اجلنة« وحرمانه من فردو�س 

مومي وفردو�������س الثدي »الفطام«  الرحم الأ

وفردو�س التجا�ش������د »اجلن�س« واملوت الذي 

�شباب املوجبة  بات اإخ�شاء للج�شد، كانت الأ

التي جعل������ت الكائن يحب نف�شه، وك�شفت له 

اأن م������ن يرغبون باملوت ه������م الذين يكرهون 

أنف�شهم، واأن احلي������اة ملن يحب نف�شه ويكرر  ا

نف�ش������ه، ووحده ال������ذي يبحث ع������ن العودة، 
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ويحطم جترب������ة احلرمانية كي يحظى بهذه 

الفرادي�س، هذا النف�شام املريب، هو ما بني 

حب لذة احلياة ومباهجها، وبني الرتعاد رهبة 

منه������ا، تلك هي ازدواجية اللعنة التي حملت 

أنه وقع يف  أثقالها املّرة، غري ا النف�ُس البائ�شة ا

أنا ؟، وهل  أين ا أنا؟ واإىل ا ت�شاوؤلت جّمة، من ا

أنا من يتعقب اخلوف، اأم هو الذي يتعقبني؟  ا

�شي������اء التي خافه������ا و�شجد لها، تاأتي  وكل الأ

أم من جهالته بنف�شه، وحتى  من جهالته بها ا

خ�شاء، واعترُبت  �شهوة اجلمال خ�شعت لالإ

أنه كلما ازدادت تاأثرياً يف الروح ازداد اإثمها،  ا

مما جعل اجلمال رج�ش������اً عظيماً، تلك هي 

�شق������وة »ثقافة التح������رمي« منذ ب������دء الزمن 

�شطوري املقد�س، ومل تبُح النف�س اخلطاءة  الأ

مب������ا يخاجلها حني اأدرك ذلك الكائن حّمال 

اخلطيئة، اأن يف نف�شه حقيقة اجلمال ولي�س 

�شياء الت������ي �شجد لها، واأدرك اأن لي�س  يف الأ

اجلمال الذي يج�شدها ِع�شقاً بنف�شها، واإمنا 

لُه املتج�شد فيها جم������الً يُع�شق، وتطلعت  الإ

اإىل التخل�������س من عقدة البحث عن ال�شفقة 

وذل النف�شام واخلوف، واأن ما تهفو اإليه هو 

من جتليات القدا�شة، ولقد جتاذبت الكائن 

اإرادتان، ف�شيلة كمال الروح، وغفران رذيلة 

اجل�شد، واأدرك اأن لكل �شيء ثمنه، وراأى اأن 

من مل يحرتق كالعنق������اء يف النار، لميكنه اأن 

ينبعث من حتت دثار الرماد، ومن ذا نالحظ 

أنه كائن تاريخي م�شك������ون باخلوف املتمدد  ا

أنه �شليل عدم  يف بُع������ده املاأ�شاوي امل������الزم، وا

حتمي، و�شائر اإىل ع������دم )mortal (، مما 

أت������ي م�شدر  يدل������ل على وهمي������ة وجوده، ويا

اخلوف م������ن رحيل الكائ������ن الواحدي ولي�س 

مر الذي يُع������زي النف�س التواقة  اجلمعي، الأ

ما يتخذ  للخل������ود )immortal(، وغالب������اً 

ن�شان يف كثري من املواقف ال�شدية نامو�س  الإ

العدم و�شيلة لالنت�شار على هواج�س اخلوف 

وحتقيق امل�شاحلة معها، منطلقاً من معادلة، 

أن قان������ون العدمية حتم������ي يف �شائر الوقائع  ا

امل�شريية، واعتقَد اأن الفل�شفة البدائية ملفهوم 

العدم، لي�شت اإل روؤى )insights( انتقالية 

ملاهي������ة الروح من حال������ة الحتبا�س اإىل حالة 

طالقي  يف ف�ش������اءات امللكوت  ال�رشح������ان الإ

بدية، واأن الطقو�س املتبعة  املنفتحة عل������ى الأ

ن�شاق العبادية جمرد حالت عبور نحو  يف الأ

حي������اة مغايرة، اأي حترر م������ن قلق املوات اإىل 

أ�ش������كال تن�شيبية اأخرى،  خلودية ال������روح يف ا

يقول ال�شاعر الالتين������ي »لوكري�س« اأن القلق 

له������ات ، اإل اأن ن������ازع اخلري هو الباعث  أم الآ ا

اإىل حياة اآمنة من �رشور ال�شياطني يف حالت 

أو دمار الكون،  أو العذابات ا أو املوت ا املر�������س ا

وبه������ذا ال�ش������دد، حدثت حت������ولت جّمة يف 
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دبية والروحي������ة والعتقادية اإبان  بنية الأ الأ

�رشاقي الذكوري  انقالب معايري النظ������ام الإ

موم������ي املنغلق،  عل������ى معاي������ري النظ������ام الأ

ع������الن ع������ن انطالقة عه������د يُف�شح عن  والإ

�رّشاني������ات ودللت رمزي������ة وتقاليد، واأن كل 

ن�شان لق�شة  ما يعتور احلداثي يف روؤي������ة الإ

ول وممار�ش������ة مظاه������ر الهلع يف  اخلل������ق الأ

جملة الطقو�س التعبدية الُعرفية، هي موات 

من اأجل احلياة اخلال������دة ح�شب ما اعتقَد، 

مبعنى، اأن املوات روؤية طاحمة تعرب عن رغبة 

ر�س- واحتاد كالين  م –الأ بالعودة اإىل رحم الأ

أم ميتاً،  ن�شان �شواء كان حياً ا بها، واأن دفن الإ

لي�س اإل �شورة من �شور الحتاد القائم على 

م������كان ا�شتمرار  ر�س، لإ أ الت�شحية لالأ مب������دا

دفق احلياة، واأن وعي املعاناة املعرفية، يعني 

اأن الدي������ن وعي للخطيئ������ة، والطق�س طهارة 

منه������ا، ول ري������ب يف اأن تط������ور التجمع������ات 

�رش، فالقطيعية  ف������راد اإىل الأ الب�رشية من الأ

والقبلية، وجمتمعات املدن احل�رشية والدول 

حزاب.. وما اإىل  والروابط والحت������ادات والأ

ذل������ك، هي تعابري اأ�شيلة عن ثقافة الحتماء 

أزع������م  اإزاء التحدي������ات الت������ي جتابهه������ا، وا

ح������كام الت�رشيعي������ة والتعالي������م الدينية  أن الأ ا

ال�شرتاكية  واملب������ادىء  الأخالقية  والقواعد 

نظم������ة الدميوقراطي������ة.. هي يف واقعها  والأ

ثقاف������ة اخلوف من �شلط������ة الظلم، ل بل من 

خ�شاء، وباتت القدا�شة  ثقافة التخويف والإ

ال�������رشط اجلوهري يف الن�شي������ج الثقايف لكل 

مرحلة تاأريخية، مبعنى، بات اخلوف ال�رشط 

م�شاج الثقافي������ة الكونية،  الرابط لكاف������ة الأ

أ�شاطري اخل������وف تُف�شح دائماً عن  واأرى اأن ا

�رّش )mystery( قدا�شي ناظم لثقافة دينية، 

واأن زمان اخل������وف »الثيولوجي« القائم على 

أداء املظاهر الدرامية ال�شعائرية وفق طقو�س  ا

�شطورية تتكرر يف  ذية يف التجربة الأ كف الأ

أ�شاطري اخلوف  كل ثقافات ال�شع������وب، واأن ا

العفوية منها واملُ�شي�ش������ة هي طقو�س لتاريخ 

ثقافة املقد�������س التي حتدد �������رشط التعامل 

 )humansime( أنا�شية ال�شوي مع حي������اة ا

حتكمها قيم اأخالقية ثابتة اإزاء اخلوف من 

ن�شان من جتاوز  ك������ن الإ فع������ل اخلطيئة، ومُتّ

ذات������ه القلقة اإىل ذاته ال�شوي������ة، ونلم�س تلك 

يديولوجيات العلمانية معا�رشة،  أ�شد الأ عند ا

وقد قيل، اأن احل�شارة احلديثة منزوعة من 

أنها يف  القدا�شة، وم�شبوغة بالعلمانية، بيد ا

حقيقة اأمرها، تخ�شع لقدا�شة من نوع اآخر، 

هي قدا�شة املنج������زات احلداثية التي حتكم 

�شريورة الع������امل باآليات اأكرث تدمرياً وفتكاً من 

�شطورية،  �شباح )spooks( الأ أو الأ ال�شياطني ا

والقمني يف الذكر، اأن التكوين الكوين ق�شية 



ثقافــــــة الرهـــــاب

العــــــدد 545 �شــــــباط   1��2009

تُ�شاغل الذهن الب�رشي، اإل اأن التجليات التي 

انبثقت عن الوعي الكوين حلتمية احلاجات 

ودواف������ع الطموحات، ق������د زادت من نوازع 

اخلوف، ف�شكلت ُعق������داً متع�شية يف الفكر 

نا�ش������ي، واأم�شى كلُّ متج������ٍل للخوف جُمٍل  الأ

للقدا�ش������ة، واجلدي������ر يف الق������ول، اإن جتربة 

اخل������وف كانت قد نقل������ت الكائن من مرحلة 

الوعي البدائي اإىل الوعي الكوين املتح�رش، 

رغ������م كل ما اأفرزته احل�ش������ارة املتقدمة من 

ن�شان  ت�شاوؤمية م�شوبة بالقلق على م�شري الإ

وما اأجنزه. 

لقد �شادت ثقاف������ات دينية »يقينية« لدن 

�شيوية  �شع������وب عديدة م������ن املجتمع������ات الآ

�شليني  أ�شرتاليا الأ فريقية و�شكان اأمريكا وا والأ

غاية يف الرعب، وعلى وجه التحديد مظاهر 

�شاحي  الطقو�س »الكرنفالية« عند تقدمي الأ

ن�شان حياً،  أو القرابني حيث يت������م تقطيع الإ ا

ر�س اأو حرق  وغر�س بع�س اأع�شائ������ه يف الأ

أو تعذيب اأج�شاد  أو اأكل بع�شها نيئة ا بع�شها ا

أ�شاليب املوت  أو فتيات، وتطالعن������ا ا فتي������ان ا

الطق�شي )ritual( عن������د تن�شيب الفتى اإىل 

�شاحي  أبناء قبيلت������ه اأو يف حالت تقدمي الأ ا

أ�شتط������رد يف هذا  الب�رشي������ة للمح������ارق.. لن ا

�شط������وري املوؤدلج عل������ى الرغم  النم������ط  الأ

من اأهميته، ولكن يح�ش������ن بنا الرتكيز عليه 

وعر�ش������ه بعجال������ة، كان قد تب������ني اأن �شائر 

املمار�شات الطق�شية للتن�شيب عند ال�شعوب 

هي تعبري عن ع������امل القدا�شة الفوقي املرتفع 

على التحتي عرب جترب������ة املوت، يقول بهذا 

ال�شاأن الفرن�شي »مري�شيا اإلياد«: »اإن النتقال 

م������ن العامل الدنيوي اإىل الع������امل املقد�س بفعل 

أو اأخرى جتربة  التن�شيب يت�شم������ن بطريقة ا

 )1(
خرة« املوت للدخول اإىل عامل الآ

أم������ا مو�شوع������ة اخلتان الت������ي يقوم بها  ا

أ�شي������اد التن�شيب من كب������ار الكهنة للمريدين  ا

،ه������ي غاية يف الهل������ع، ولعله������م ي�شتمدونها 

م������ن ت������راث ثقايف ق������دمي مقد�������س، وتدعى 

ه������ذه الحتف������الت الدرامي������ة الوح�شية يف 

طرائقه������ا ب� »القت������ل التن�شيبي« من حيث اأن 

طق�س اخلتان ي������وازي طق�س املوت عندهم، 

كونه ميثل عتبة النتق������ال اإىل عامل اآخر كما 

آنفاً، يق������ول »مري�شيا اإلياد« -بت�رشف- بينا ا

لهي������ة يف احتفالت  : »تتدخ������ل املقامات الإ

التن�شيب عل������ى �شكل حيوانات متوح�شة مثل 

�شود والنم������ور والتما�شيح والتنانني وعلى  الأ

وق������ع �رشب������ات الطبول الوح�شي������ة، فتنق�س 

جه������زة التنا�شلي������ة الذكرية مبعدات  على الأ

قاطعة ح������ادة وبع�شها من احلجارة، ويُطلق 

عل������ى هذا اخلت������ان ب� »القتل« ال������ذي بدوره 

.  تلكم 
) 2(

يبعثهم انبعاثاً اإىل حي������اة جديدة«
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هي رمزي������ة امل������وت يف الفل�شف������ة الباطنية 

التي تعتم������د الطق�س حتولً عل������ى ال�شعيد 

الروح������ي وجتاوزاً لنمطي������ة الوجود وتعبرياً 

عن ال������ولدة يف التقاليد الروحية، فال�شعائر 

)observances( الت������ي تتج�شد على �شكل 
�شيناريوهات موؤملة، ه������ي اإف�شاح عن اأ�رشار 

اإلهية مقد�شة ترُبز ماآ�س وفواجع واآلم الب�رش 

ومواتهم وانبعاثهم عرب ثقافة الرعب، بغر�س 

انتقال الكائن من ال�رشط الدنيوي اإىل العامل 

الروحي املتعال.  

اإن الفزع من )الفوطبيعي( غري املُدرك، 

وّلد عبادة املوتى على نحو رفيع، وما ن�شاهده 

من �رشوح �شخمة بُنيت من احلجارة العبالء، 

وجمالي������ات تزويقها ونقو�شها وفتنة رونقها، 

هي مدافن خم�ش�شة ملمار�شة قو�س العبادة 

فيه������ا، ول�شت اأدري ما اإذا كان تقدي�س امليت 

بُعرف تلك املجتمع������ات ال�شالفة، هو �شفقة 

على فراقه، اأو ح�رشة على هروب الروح من 

بالء اجل�شد الفاين، ولهذا ُقد�س اجلن�س من 

جراء اخلوف من املوات، مع علمنا اأن اجلن�س 

يحم������ل يف جوهر خا�شيت������ه عن�رش اخلوف 

من الفناء، اأعني، يت�شف اجلن�س )الولدي( 

أم������ا اجلن�س  بخا�شي������ة خ������وف النقرا�س، ا

متاع، وعلى  النت�شائ������ي فيت�شف بخا�شية الإ

كل حال، ي�شرتك كل من الدافعني يف طقو�س 

عبادية  مُتليها طبيعة النوامي�س الكونية.  

أن�شاق القيم العلي������ا الناظمة حلركة  اإن ا

لهية  الوجود، والك�شف عن �رّشانية الروح الإ

املتحكم������ة يف النوامي�س الكوني������ة، وقواعد 

القيم الأخالقية الناظمة لل�شلوكيات الب�رشية، 

هي يف طبيعته������ا املن�شودة منظومات ثقافية 

تبح������ث يف جوهرها عن حماي������ة الذات من 

هيمنة مظاهر القوى املجهولة يف الطبيعة، 

أنتجت الب�رشية  يقول »غيورغي غات�شيف«: »ا

ق������دراً كافياً من م������واد »الطبيع������ة الثانية« 

أع������راف، قوانني..( كي  )م�شنوعات، مهن، ا

حتمي نف�شها من اخل�ش������وع للقوى العفوية 

  .
) 3(

يف الطبيعة«

ن�ش������ان املعا�رش هو مُلّية  ل ريب يف اأن الإ

تاري������خ املقد�������س املتعاقب، وه������و ابن ثقافة 

زمان العتيقة، ومن غري املنطقي القول اإنه  الأ

أ�شطوري قط، فلدى التطبيق  خامتة تاأري������خ ا

املقارن تبني اأن املقد�س ناجت تخ�شيب ثقافة 

اخلوف لدى الديانات التي وِلدت اأخالقياتُها 

م������ن رِحم تقاليدها، واأحدث������ت التخ�شيبات 

حتولت ثقافية �شبب������ت بدورها قلقاً للفكر 

نا�شي يف م�شائل اليقني، وولَدت  والوجدان الأ

 ،)anomia( »نوميا ا�شطرابات ُدعيت ب� »الأ

ومن ذا ميكنني الق������ول باأنه من غري املمكن 

و�ش������ع منظوم������ات ثقافية بديل������ة ومتحررة 

من نوازع اخل������وف، مادامت ثقافة املوؤ�شطر 
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تتحكم بجملة القي������م الأخالقية املرعية يف 

عراف والتعامالت.   املعتقدات والأ

اإىل  الع������ودة  اأن  يف  العتق������اد  ج������اري 

�شطوري وما تبعه من  جت�شيد قيم الرتاث الأ

�شلوكياتنا احلداثية، لي�شت اإل اإحياء لثقافة 

أدبيات ال�شلف كونها  أي�ش������اً ا اخلوف، ومُتثل ا

جتارب حكيمة ومناذج حمتذاة، وت�شكل عامل 

املُثل العلي������ا التي توؤ�ش�س الزم������ن التاأريخي 

حلكمة الوعي املتجل������ي يف معرفة الكونية، 

م������كان اإنتاجه من جديد،  وحماكاة الوجود لإ

�شطورية،  ويخطئ من يت�شور اأن مواريثنا الأ

أو تاأثريها ال�شحري  فقدت �رشعيتها وتكيفها ا

أ�ش������كال وعينا اجلمع������ي، اإذ اإن رموز  يف كل ا

م�ش������اج الروحي������ة  اخل������وف ال�شاكن������ة يف الأ

والدينية والنف�شية مازالت ت�شتوطن اأفئدتنا 

وتكرر نف�شها يف اأفعالنا وثقافاتنا احل�شارية 

أثبتت جتارب التحليل النف�شي  واملدنية، وقد ا

عماق« �شحة هذه  املعا�رش ل�  »�شيكولوجيا الأ

الروؤية.  

اأثرت ثقافة اخلوف الديني على اأجنا�س 

دبي، مثل املاآ�شي الدرامية،  الوعي الفني والأ

وامل�رشودات احلكائي������ة »الروائية« والر�شوم، 

والنُ�ش������ب، واملنحوت������ات، و�������رشوح املعابد، 

ن�شان ف������وق عذاباته  واملداف������ن، فارتق������ى الإ

أق������داره، منطلقاً من  نه حتدى ا وفواجع������ه، لأ

قناعة، اأن املح������ن العظيمة هي التي ت�شنع 

أُنا�رش  أنا ا قدار باجت������اه الن�رش املب������ني، وا الأ

مل������اين »نوفالي�������س« ُرفع  مقول������ة ال�شاعر الأ

ن�ش������ان فوق ذاته واأجد يف هذه املقولة، اأن  الإ

الثقافة التي اأبدعها الوعي الفني اجلمايل، 

ن�شان الذي حترر من  كانت ارتقاء روحياً لالإ

م�شجونية ذاته املنغلقة على نف�شها، ومل يعلم 

اأن حترره من خ������وف اأزيل م�شتوطن دواخله 

ق������د �شاقه اإىل ولوج ع������امل اخلوف الذي كان 

يخ�ش������ى الوقوع فيه، والرته������ان ملحكوميته، 

ولذلك ف������اإن ثقافة الرتقاء خ������ارج الذاتي 

أن�ش������اأت اإث������م اخلطيئة، وترب������ت عليها  قد ا

أ�ش������د قد�شية وتغريب������اً وهولً، ولعل  تقاليد ا

معاي������ري اخللودية »اليوتوبية« )utopia( يف 

لية النقد  الواجبات املقد�شة ه������ي تعطيل لآ

العقالين اإزاء املوقن������ات الظاهراتية لثقافة 

�شط������وري، واحليلولة دون النفالت  البدء الأ

نثى تعاين من  م������ن ماأ�شورية تقاليده������ا، والأ

ثقاف������ة اخلوف اأكرث م������ن الذكر، خا�شة بعد 

ب������وي« الذي جردها  النقالب الذكوري »الأ

مومية  الكثري من �شالحياته������ا القيادية والأ

يف املجتمع، وغدت م�شتباح������ة جن�شياً عند 

ممار�شة طقو�س التخ�شيب، ومغت�شبة عند 

الغزو، و�شحية عن������د تقدميها قرابني على 

لهات، و�شبية عند احلروب..    مذابح الآ
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اإن ثقافة التطور التقن������ي والتكنولوجي 

أث������رياً من فل�شفة  أ�شد اأمناط اخلوف تا م������ن ا

»النم������اء« )teleology( وما ينجم عنها من 

كوارث تدمريية للطبيعة والع�شوية والنف�شية، 

أ�شمايل  وعلى وج������ه اخل�شو�س، التمركز الرا

»الكام������ربادوري« لال�شتثمارات العاملية على 

منهج العوملة )globalization( الالمنطي، 

آليات حربية مدمرة حل�شارة  واإنت������اج اآلت وا

ن�شان، يقول ج������ان جاك رو�شو يف »العقد  الإ

الجتماع������ي«: »يولد املرء حراً، ولكنه ُمقيد 

غ������الل يف كل مكان« ف������اإذا كان الدين  يف الأ

وعي������اً للخطيئة عند اإن�شانن������ا البدائي، فاإن 

الثقافة وعي للخوف عند اإن�شاننا املعا�رش.  

ن�شان كائن م�شكون  ميكننا الق������ول اإن الإ

باخلوف، من حيث، كان البدء وعياً للخوف، 

وبفع������ل خميلته الن�شطة ح������اول اأن يبدع كل 

ما ميكنه م������ن حت�شني كماليته ونبالته التي 

يدرك معناه������ا بالفطرة رغم جهالته بوقائع 

العامل الغام�ش������ة، بيد اأن التح�شني يبقى يف 

العم������ق »ال�شايكولوجي« خوف������اً مبطناً رغم 

أ  نا�شي التي تدرا النوامي�س الناظمة ل�شلوكه الأ

أن�شاق  عنه م�شاعر اخلوف، وتطالعنا روؤى يف ا

ن�شان مكّون من  �شطورية، تعترب الإ داب الأ الآ

خ�شائ�س هي اأقرب ما تكون اإىل البوؤ�س، من 

آ�شنني،  حيث هو كيان جمبول من ماء وطني ا

اأو من طني جمبول بدم ال�شياطني، اأو من ثمار 

ت�رشي ع�شارة ال�شهوة املوبقة يف عروقه، واأن 

روحه متقم�شة من كوائ������ن وح�شية �رشيرة، 

وت������ارة، اأن روحه قب�س ن������وراين من نور اهلل، 

ومن هنا ن�شاأت حماأة ال�رشاع الرتاجيدي بني 

جاذبية اجل�شد ال�شهواين، وانتباذ الروح من 

ثم الفاين، ول غرو يف  حمكومية اجل�ش������د الآ

داب والفنون والديانات والطقو�س  اأن �شائر الآ

لهي  ال�شعائرية التي ت�شي������خ اإىل ال�شدى الإ

امل������رتددة يف ف�شاءات الوج������دان، هي بحث 

الروح عن الحت������اد بخالقها، ويبادرنا �شوؤال 

ملّح، هل املعيار الأخالقي �شابق على املظهر 

أم العك�������س؟ احلق، اإن نزوعاً روحياً  الديني ا

جوانياً ي�شبق املعي������ار واملظهر على ال�شواء، 

فهذا النزوع الداخل������ي يتمثل يف اإحجامات 

أ�ش�شت  الرغبة م������ن ظواهر الطبيعة الت������ي ا

بدوره������ا »وع������ي الرهبة« م�شتندي������ن اإىل اأن 

املظاهر الديني������ة متثل يقينياً �شوت الرغبة 

الداخل������ي، ومن ذا ن�شتخل�س حقيقة تك�شف 

أ�شبقية املظاهر الدينية على  لنا بجالء عن ا

املعايري الأخالقية، وحجتنا يف هذا ال�شاأو، اأن 

ن�شان البدائي  اخلوف من املجهول، جعل الإ

»املتوح�س« يرتعد م������ن الظواهر الطبيعية، 

ويقدم لها �شلواته وقرابينه، وتراه كلما عبد 

أفل������ت، مثل )ال�شم�س،  ظاه������رة وجعلها اإلهاً ا
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القمر، النج������وم، النار..( حت������ّول اإىل عبادة 

ظاه������رة اأخرى، هذا الرب������ط الكوين ب�شعور 

الرهبة، كّون لدي������ه ح�شيلة معرفية متعددة 

بنية  رغم جهالته بها، ويف ذات احلال، اأن الأ

املعرفية مكّونة من قي������م »معايري اأخالقية« 

ناظمة ل�شلوك������ه، وم������ا زال اإن�شاننا املعا�رش 

يرب������ط وعيه الديني والأخالقي باإله جمهول 

املاهية، اإل اأن ن������ازع الرهبة الأخالقي كان 

أ مكانة عليا )�شلطة معيارية( ُملزمة،  قد تبوا

تكبح جماح الدواف������ع الغريزية الوح�شية يف 

ال������ذات املتاألبة، ولدى الع������ودة اإىل مواريثنا 

جند رهبة املقد�������س مكّونة من اأم�شاج دينية 

أع������راف وتقاليد ت�شدر ع������ن م�شتبطنات  وا

وجداننا اجلمعي، واأن اأي ثابت اأو متحرك يف 

كل اأمناط حياتنا تتبع حالت »�شو�شيولوجيا 

الرغب������ة« املتاأ�شلة يف اأخاديد ثقافتنا، ولكن 

خالقي������ة بو�شفها يقينيات  ظل������ت املعايري الأ

الثاب������ت جترتح الق�شاي������ا املعرفية وحتافظ 

على خ�شائ�������س وعي الرهب������ة املتاأ�شل يف 

معتقداتنا وثقافاتنا، يقول »هربما�س«: »داأبت 

�شول ب�شريورة  الب�رشية عل������ى البتعاد عن الأ

نوار على ال�شعيد التاريخ الكلي، ولكنها مل  الأ

 ،
)4(

�شطورة« تتحرر من التكرار النفعايل لالأ

ويق������ول »هايدغر« بهذا ال�ش������دد يف موؤلفه 

ن�شاين هو  )الكينونة والزمن(: »اإن الوجود الإ

الذي ي�ش������ع دوماً وجوده يف مو�شع اخلطر« 

ه������ذا القول ال�ش������ادر يف متاه������ات التغريب 

�شطوري هو ارتهان لقدرية النبوءة وتقيد  الأ

�شطوري.   مبعيارية الوعي الأ

رهاب احلرية عرب حرية الرهاب         

تعددت ال������روؤى يف تف�شري معاين احلرية 

نا�شي،  م������ن بدء تكوين تاريخاني������ة الوعي الأ

فنظ������رة ترى اأن واأد احلري������ة عملية اإرهاب 

مذه������ل بحد ذات������ه، اإذ اإن يف مقتله������ا اإلغاء 

بائ�������س للقيم التي ت�شب������ط �شلوكنا الغريزي 

أنه������ا  »الوح�ش������ي«، وروؤي������ة تنظ������ر اإليه������ا، ا

عملي������ة خال�س م������ن حرية الره������اب التي 

متار�������س طغياناً يتجاوز حدود حقوق احلياة 

نا�شي������ة، وروؤية تنظر، اأن ل حرية يف حياة  الأ

حمكومة بقدري������ة العدم، وروؤية تنظر اإىل اأن 

يف املوت حرية الروح من حمكومية اجل�شد، 

عظم، وروؤية تنظر  وتعاٍل لالحتاد باخلالق الأ

اإليها، اأنها جت�شي������د حقيقي للقيم اجلمالية 

أنا اأرى،  الناظم������ة حلياة مثالية نبيلة..اإلخ، وا

ن�شان حمك������وم بعماء احلياة التي حتّد  اأن الإ

من حريته الكونية ب�شب������ب حمدودية مكّونه 

البيولوج������ي، ف�شاًل عن تط������وره عرب اأطوار 

وعي العماءات التي قي������دت حريته بتعاليم 

أ�شطورية  ا ومقد�ش������ات  وحمّرم������ات  وقوانني 

حالت دون انطالقته وعدم فلتانه من اأغالل 



ثقافــــــة الرهـــــاب

1�1 العــــــدد 545 �شــــــباط   2009

قي������ود الده�شة البدائي������ة واملوؤ�شطر الثقايف 

واملعتقد الغيبي واملحّرم الفرتا�شي، ويغدو 

اإلغاء احلرية عرب هذه الرتهانات اإلغاء ملاهية 

ن�شان من حيث هو اأرقى كائن عاقل قادر  الإ

عل������ى ممار�شة حياة غاي������ة يف اجلمال، كما 

أنه انتزع بيده القيمة ال�شامية ملعنى احلرية  ا

املتاأ�شلة يف اأعم������اق فطرته، واأزعم هنا، اأن 

أبرز الدوافع التي  اخلوف من العدم، هو من ا

منحت الوع������ي اأماًل يف مبعث������ه بعد العدم، 

مبعنى، اأن النواظم الأخالقية الرادعة تولت 

وظيفة نزع هواج�س اخلوف من هول العدم، 

وبات������ت نوامي�س ُم�رشِعن������ة ل�شلطة اخلوف، 

عل������ى اأن تتقبل النف�س حتمية املوت اأماًل يف 

بعثه������ا من جديد للقاء بارئها، واحل�شاب هو 

من اأهم تلك املُ�رشعنات.   

ل اأعتقد اأن قطف ثمرة ال�شهوة يف جنة 

�شطورية  أدبياتن������ا الأ اخللد كم������ا وردت يف ا

تن������درج حتت مفه������وم احلري������ة املطلقة يف 

رادي للكائن الفردو�شي،  ممار�شة الفع������ل الإ

ن واقعة الطرد من اجلنة كانت فعاًل ق�رشياً  لأ

لهة، كما ل توجد يف اجلنة  »عقاب« �شاءته الآ

أو لذة ج�شدي������ة اأو حمّرم،  �شه������وة »غري������زة« ا

فاجل�ش������د والروح كيان واحد  م�شون خالد، 

أما وقوع اخلطيئة يف جنة الطهر هو النقي�س  ا

أ�ش�س احلياة الدنيا، اأي  »الختالف« ال������ذي ا

اأن خطيئ������ة ال�شه������وة �شكلت انتق������الً ق�رشياً 

طالقي������ة، وبالتايل تف�شح  مقابل احلرية الإ

لهية عن اأن ال�شهوة غريزة انت�شاء  رادة الإ الإ

خمالف������ة له، وباتت الروح وجهاً ميتاز بحرية 

اطالقية مت�شع������دة نحو الع������الء، واجل�شد 

�شفل،  وجهاً ميتاز بالحتبا�س املنحدر نحو الأ

ويربز وجهان مت�شادان، حرية طهر املقد�س 

املنفت������ح، وحرية عهر املدن�������س املنغلق، واأن 

مال هو ال�رشاع بني مقد�س يبحث  من�ش������اأ الآ

ع������ن فعل اخلري باإرادة اإلهية، ومدن�س يبحث 

عن فعل ال�������رش باإرادة ب�رشي������ة، اأي النتقال 

من عم������اء احلياة الدني������ا اإىل عماء املوات، 

والتح������ول عرب انتق������الت »عقائدية يقينية« 

هو ا�شتع������ادة �رشيحة حلرية العالء املفقود، 

رادة ال�رش، واأرى اأن ثقافة العدم  وحتطي������م لإ

هي ثقافة اخلوف املحايث للوعي الغرتابي 

دنى حري������ة واإرادة يف اتخاذ قرار  الفاق������د لأ

حتدي������د امل�شري يف ظ������ل ارتهان������ات ق�رشية 

العبودية.  

ن�شان  كثري من امل�شوغات التي ي�رشعنها الإ

عن اأحقيته يف احلرية، ت�شطدم مبوانع من 

قي������م الثابت فيفقد �شويته وينداح تفكريه يف 

�شيئية اجل�شد، ويهمل ان�شياب هيولة الروح، 

ويتج������رد عن مقوم������ات التجل������ي يف تنامي 

مكان الولوج يف حالة من  الوع������ي اجلمايل لإ
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ال�شفاء والطهر.  

�شطوري������ة  دبي������ات الأ �شحيح������ة روؤى الأ

واخلطاب������ات القد�شي������ة وتعالي������م الديانات 

»التوحيدي������ة« الت������ي حت�س عل������ى اجتناب 

نها ارتقاء جمايل يك�شف اخلمار  املدن�������س، لأ

ع������ن وجه مظاهر طقو�س الرهاب يف ثوابت 

املقد�������س من حي������ث اأن الوج������ود لي�س حالة 

أو امتالء ح�ش������ي اأو ج�شدي »دافع  انت�ش������اء ا

ن������ه حت�شيل حا�ش������ل للتكوين  اإيرو�ش������ي« لأ

الغري������زي »البيولوج������ي« للكوائ������ن احلي������ة، 

واإمن������ا هو امت������الء روح������ي تتطلبه حلظات 

الوع������ي املتجلي معرفي������اً، ول يتوفر اإل عرب 

البحث واقرتاء وا�شتخال�س القيم اجلمالية 

الناظم������ة حلركة الوج������ود، وت�شبح املعرفة 

امتالء  روحياً متح������رراً من اآ�رشية اجل�شد، 

واأجمل يف القول، اإن الرذيلة امتالء ا�شتهائي 

يتب������ع دوافع عماء اجل�شد، والف�شيلة امتالء 

قيمي يتبع دواف������ع الروح املتحررة من عماء 

يرو�شية« ونقر ب�رشورة  أو اللذة »الإ الغري������زة ا

الخت������الف للمحافظة على دميومة ال�رشاع 

ن اجلمي������ل كامل م�شون،  بني »النجدين« لأ

والقبيح ناق�س معدوم .     

رهاب العوملة 

�شاهمت العومل������ة يف بناء ح�شارة مدنية 

)civilization( يف ج������ّل ميادينها، ولي�س 

القت�ش������اد اأهم م������ن الثقاف������ة يف منهجها، 

لكنها باتت اأكرث خط������ورة حني انربت تدعو 

أو »الكونن������ة« ولعلها امتداد  اإىل »ال�شومل������ة« ا

أ�شتطيع  وا  )hegemony( للهيمن������ة �رشيح 

ح�رشها يف معنيني دالني، �شكلي »ظاهري« 

يتمثل يف وحدة جتارة ال�شوق العاملية احلرة 

القائم������ة عل������ى تفعيل حرك������ة ال�شتثمارات 

قاليم،   أ�شمال يف خمتل������ف الأ وتوظي������ف الرا

وجوه������ري »باطن������ي« يتمث������ل يف منهج اآين 

»تاكتيك������ي« مرحلي يبغي الهيمنة على جملة 

املوارد ل�شتمرار تراكم راأ�س املال، وت�رشيف 

�ش������واق اخلارجية وفقاً  املنتج ال�شلعي يف الأ

ملقت�شي������ات م�شلحة اإدارة املركز املتحكم يف 

ال�شيا�شة القت�شادية لتحرير عموم التجارة 

العاملي������ة، وميكنن������ي تعريف ه������ذا النمطية 

أنها �شوملة ال�شوق احلرة ل�شتمرار  الكونية »ا

أ�س مال، والهيمنة على اقت�شادات  تراكم الرا

.  فربز 
) 5(

قاليم« ال�ش������وق العاملي املتع������دد الأ

دبية  اخلوف من �شوملة ت�شليع كل املجالت الأ

يديولوجية، خا�شة  والدينية والثقافي������ة والأ

منوذج  أو الأ بعد ظهور جنم القطب الواحد ا

الواح������د، اإن������ه توج�������س رهيب م������ن �شيطرة 

الرباين عل������ى الذاتية »الهوي������ة« وما حتتوي 

من ذاكرة وتاريخ وتراث ولغة وعقيدة.. وكل 

م������ا ي�شتقدمه اجلالب ال������رباين من جماليب 
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تهز �شعف الوجدان، وتدفع باجتاه حت�شني 

الذات اجلمعية.  

اإن م������ا يطرحون������ه يف �شي������اق العومل������ة 

»الكوننة« من �رشاع بني الثقافات  اأو �شدام 

احل�شارات، فاإنه مل ياأت من التعددية الثقافية 

أو التباينات يف  أو م������ن �شنوف النتم������اءات ا ا

يديولوجية، اإمنا  أو الأ ا املعتقدات الروحي������ة 

من �شعور خطر البتالع الذي ترّوجه حفنة 

مريكي  من مفكري������ن �شالني، منهم املفكر الأ

أنه لي�س �رشاع  »�شموئيل هنتنغتون« قوله : »ا

أو اقت�شادي، واإمنا هو ت�شادم  أيديولوج������ي ا ا

ثق������ايف« ويردف قائ������اًل : »اأن احل�شارة هي 

.  اأما ظاهرة العنف امل�شاد 
) 6(

كيان ثق������ايف«

رهاب« هو بداية  للعن������ف الذي �ُشمي ب������� »الإ

أج������ل نهاية العنف،  تاري������خ العنف املباح من ا

أت������ي رداً عل������ى نظ������رة الغ������رب التي ترى  وتا

اأن اإله������اً عنيف������اً يقب������ع يف روح اأمم ال�رشق، 

فيتوجب حتريرها منه، انطالقاً من فل�شفة 

اخلطاب النبوئ������ي لتعاليم نهايات اخلال�س 

�شطورية، ولو ا�شتعر�شنا املاآ�شي العظيمة  الأ

أنه������ا تاأتي من  التي عانته������ا الب�رشية �شرنى ا

له املفرت�س  أ�شطورة اخللق التوراتية، يقول الإ ا

أ�شوارك،  »يهوه« العرباين: »بنو الغريب يبنون ا

وملوكهم يخدمونك ليوؤتى اإليك بغنى الأمم، 

أو اململكة التي ل  مة ا وتقاد ملوكه������م، واأن الأ

أ�شعيا، ويتن اأن جممل  تخدمك تُباد« �شف������ر ا

اأمناط الثقافات ال�شالفة الذكر ت�شتن�شخ من 

�شطوري متجان�شات  خلية البدء النبوئ������ي الأ

أو مت�شابهات ثقافة اخلوف، وحتى الديانات  ا

التوحيدي������ة، ظهرت بينه������ا متنافرات، ونال 

بع�شها من بع�س، م�شيحي ويهودي، م�شيحي 

وم�شيحي، اإ�شالم������ي اإ�شالمي.. فرتى الدين 

يخاف من نف�شه نتيجة ال�رشاعات من عهد 

اإخنات������ون ومو�شى، ومن مو�ش������ى اإىل ال�شيد 

امل�شيح، وداخ������ل امل�شيحي������ة الغربية نف�شها 

حيث اأدخلتها يف حروب طاحنة، وتاأتي تلك 

ن�شاق الروحية،  أُطر الأ ال�رشاعات من خارج ا

وك������م من ف������رق و�شي������ع ومذاه������ب اختلفت 

وتقاتلت، فكل دي������ن ي�شتنبط خوفاً مزدوجاً 

أوم������ن خارجه تارة، واأعتقد  من داخله تارة ا

اأن املقد�������س يفرز �شور خطاياه ويعريها، كي 

يحافظ على جتليات طهره، ونبذ متنافرات 

خطاياه املمثلة باأرجا�س املدن�س.   

نت�ش������اءل عّم������ا جلب������ه التق������دم العلمي 

وال�شناع������ي والثق������ايف منذ ع�������رش النه�شة 

ألي�س هو  الغربية  م������روراً بع�رش التنوي������ر، ا

ال�رشاع املحموم على ال�شتغالل وال�شتعمار 

ألي�شت ثقافة  والغزو واخل������راب واملوت..؟.  ا

ال�ش������وق يف الفكر العوملي، هي ثقافة وثنيات 

مقد�ش������ة ومرجعي������ات منمذج������ة وتبعي������ات 
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نظمة م�شتقبليات ت�شوق الب�رشية نحو البوؤ�س  لأ

املوؤ�ش�س على ثقافة اخلوف املوؤ�شطر؟، وهنا 

يكم������ن اخلوف عل������ى امل�شري، يق������ول »جان 

ج������اك رو�شو« يف العق������د الجتماعي: »يولد 

النا�س اأحراراً دوماً، ولكنهم يف كل مكان هم 

  .
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غالل« مكبلون بالأ

رهاب العدم  

نت�شاءل يف البدء، مِل ن�شاأ نزوع الرهاب يف 

نف�������س الب�رشية؟ ومِل العامل مكّون من كينونة  الأ

واحدة موج������ودة بالق������وة، ونتعام������ل بحذر 

جاب������ة، اإن تركيبة العامل  وخوف معها ؟! والإ

يلولة  أ الأ املوج������ود بالفعل قائمة على مب������دا

العدمية، ونحن ن�شلم به������ا، اإذ اإننا ل نلم�س 

آي������ل اإىل اخللود، وكاأن ل  يف الواق������ع ما هو ا

�ش������يء اإل العدم، اأي مل يجِر �شوى خلق العدم 

خر من احلياة  أما اأين الوجه الآ املح�شو�������س، ا

العلي������ا، هو واقع غري حم�شو�س، ول�شت اأدري 

م������ا اإذا كان التناق�������س ه������و الفي�شل الذي 

مييز ما ب������ني الوجود والعدم، ويحافظ على 

دميومة الوج������ود، ول اأدري ما اإذا كان خلق 

عظم،  العدم اإف�شاحاً عن خلودية اخلالق الأ

واأعتقد اأن تالزمية ال�شعور باخلوف من هول 

العدم هو ب�شبب حمكوميتها ب�رّشانية املتناق�س 

أت������ي الختالف  يف الرتكيب������ة الكوني������ة، اإذ يا

أ�شبه بتالزمية الروح  ممثاًل لروح الوج������ود، ا

للج�شد، فالكون كتلة واحدة التكوين، ومكّون 

من ممكنات غري ممكن������ة الوجود يف الوقت 

أم مو�شوعة الكليات فهي مركبة من  نف�شه، ا

اجلزئيات، والخت������الف ي�شكل التطابق بني 

الف������رادات، اأما »التفكيكي������ة« فهي اختالف 

يف خ�شائ�������س اختالف������ات التطاب������ق التي 

حتط������م جترب������ة التطاب������ق، ومن هن������ا ين�شاأ 

نازع الرهبة م������ن »التفكيكية«، والت�شنيفات 

الدمياغوجي������ة يف الفك������ر التهوميي، �شعوب 

م������ا قبل التاأريخ و�شعوب م������ا بعده، وما قبل 

احلداثة وما بعده������ا، �شعوب دونية و�شعوب 

ق������وى املنفتحة،  فوقي������ة قائدة، ح�ش������ارة الأ

�شعف املنغلقة، اإمنا هي �شيا�شة  وح�شارة الأ

تفكي������ك خميفة بديلة ع������ن الرتكيب، وتنافر 

بديل عن التالقح، واأن ع������دم النفتاح على 

خر »اإك�شينولوجي« )xenologic( واتباع  الآ

أ التفكيكية ه������و رهاب للحرية وتعطيل  مبدا

أو  لية التثاقف بني احل�شارات، واأن �شعب ا لآ

قوى تتوىل قي������ادة ال�شعوب، هي  ح�شارة الأ

جيال من العهد التوراتي،  ثقافة توارثتها الأ

والروماين ،والنه�ش������وي، والغربي احلداثي، 

فالعومل������ي، والدعوة اإىل احل������روب من خري 

�شع������ب عل������ى اأرذل �شعب، من اأج������ل اإحالل 

ال�شالم العاملي، واأن اإعالن العبودية من اأجل 

حري������ة ال�شعوب، هي جمرد فذلكات مرعبة، 
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تف�شح يف جوهرها عن خال�س قرباين قائم 

أ »تدمري نبوئي قرب������اين« م�شتمد  على مب������دا

�شطوري������ة التي تدعو  من تعالي������م النبوءة الأ

و�شياء  اإىل عامل جديد، ه������وؤلء املتميزون الأ

على ال�شع������وب وح�شاراتها هم دعاة خراب 

كل عامل جديد، وهاك������م ال�شتعالئي العرقي 

ملاين »هتل������ر« يقول: »احلياة  )العن�رشي (الأ

قوياء وال�شعف������اء، ففي موت  �رشاع ب������ني الأ

ه������ذا حياة لذاك، فال ت�شفق على اأحد« تلك 

أمثالها قدمت الب�رشية قرابني  ال�شخ�شي������ة وا

أي�شاً  اخلال�������س اإىل حمرقة الع������دم، وذا هو ا

مريكي »�شوموئيل هنتنغتون« اأحد  املفكر الأ

دع������اة الو�شاية يق������ول: »يف احلقبة القادمة 

كرث  ميث������ل �������رشاع احل�ش������ارات اخلط������ر الأ

تهديداً لل�شالم العاملي«.  

أ�شع������ار الب������رتول وطرق  اإن التحك������م يف ا

أ�شمال املوظف  واملواد  التجارة العاملية والرا

منات، هو ا�شتعباد  أ�ش������كال الأ الغذائية وكل ا

لل�شع������وب، واأن اجتي������اح البل������دان املارق������ة 

واملتمردة، بوا�شطة )م������دن املوت املتحركة( 

عرب القارات هو التخويف الذي ميار�شه هذا 

الفكر الو�شائي الدوغمائي ال�شتعالئي على 

تلك ال�شع������وب، ويحق لنا الق������ول، اإن تاريخ 

الب�رشية حاف������ل بثقافة العن������ف وال�شتالب 

والتدمري والظلم .   

ره������اب املنظم عن طريق  اإن �شيا�ش������ة الإ

ا�شتخ������دام ال�ش������الح الن������ووي واجلرثوم������ي 

الرئوي  واللته������اب  اخلبيث������ة  واجلرثوم������ة 

ألي�شت من �شنوف  يدز و..اإلخ ا )�شار�������س( والإ

ثقافة اخلوف؟ 

أن�شاق الوعي عرب املراحل التاريخية  كل ا

�شطورية  ومن �شمنها الديانات )البدائية والأ

والتوحيدية والتنويرية واحلداثية والعوملة.. 

ه������ذه التحولت تبغ������ي حتري������ر الوعي من 

حمكومي������ة اخلوف، ولك������ن كل هذه التبا�شري 

امللفعة بهالت اخلال�س هي دعوات خمالفة 

مريكي  حلقائ������ق التاري������خ، يقول املفك������ر الأ

»مار�ش������ال بريمان« ح������ول مفه������وم الوحدة 

العوملي������ة: »وحدة جتعلنا حت������ت وطاأة الهلع 

 .
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واخلوف«

جرى يف مراح������ل متعددة م������ن التاريخ 

الرتكيز على ح�شارات ال�رشق التي تتجاذبها 

ق������وى �شد املا�ش������ي ملواريث �شلفي������ة عريقة 

متحّوطة بقي������م املقد�س م������ن جهة، وجذب 

احلا�رش حل�ش������ارة حداثي������ة منفتحة، لكن 

�شعوراً قلقاً ينت������اب وجدان �شعوبها، اأن لعباً 

خطرياً ي�شتهدف بناه������ا الروحية والثقافية 

والرتاثي������ة والعقيدة من قبل م�شتقبلية النهج 

الهيمني، وبالتايل ي�ش������وق ذاتيات الأمم اإىل 

أ�شكال  عنت املوروث املقد�س، وتاأجيج �شعري ا



ثقافــــــة الرهـــــاب

العــــــدد 545 �شــــــباط   1��2009

التع�ش������ب القومي واملعتق������دي، حماولة منه 

ن، ويتبني اأن ح�شارة الغرب  اخرتاق التح�شّ

تتطلع اإىل حتقيق م�شالح مادية »اقت�شادية«، 

اإزاء ح�ش������ارة ال�رشق التي تتطلع اإىل حتقيق 

م�شال������ح روحية »ثقافية« ف������رتى كل منهما 

خر عليه، فيعمل على حماية  ي�شعر بخطر الآ

أم������ن ح�شارته من هذه الق������وى، وجمابهة  وا

التحدي������ات الداهم������ة، ف�ش������ارت الق�شي������ة 

أولويات ال�رشاع احل�شاري.   الثقافية من ا

اإن احل�شارة نتاج مغامرة الوعي العبثي 

الذي �شنع ثقافة اخل������وف، ومن املوؤكد، اأن 

آيلة  أية ح�شارة ي�شكنه������ا اخلوف ملحودة، وا ا

اإىل زوال، ولكم من ح�شارة بُعثت ثم حُلدت 

وانطمرت حت������ت ركام زلزل حتولت ثقافة 

اخل������وف، وجن������د كل حداثة ع������رب التاريخ، 

أنقا�س عامل  حماول������ة بناء عامل جمايل عل������ى ا

امل�صادر :
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يف البدء كان الكلمة.     

           اإجنيل يوحنا )1: 1(

كلما ات�سعت الروؤيا �ساقت العبارة.     

ري                  النفَّ

اإمن������ا اللغة ن�شيُج ه������ذا العامل وحبكتُه. ُولدت اللغة ب������ولدة الكون، ومَنَْت 

ه، ومتايزت بتمايزه. كان الكون جتلِّي املعنى، فكانت اللغة هي الكون. يف  بنموِّ

البدء كانت الكلمة، مبا هي املبداأ واحلق واملعنى. وعندما متايز الكل، ظهرت 

العنا�رش، وحمل كلُّ عن�رش معه لغته اخلا�شة للتكا�ُشف والتوا�شل. كذا كانت 

اللغة واملعنى

باحث ومرتجم ونائب رئي�س اجلمعية الكونية ال�سورية

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁
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❁
مو�سى ديب اخلوري
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اللغ������ة هي العنا�رَش نف�شه������ا، مبا هي نواقل 

بذاته������ا ور�شالت حم������ددة �شمن جمموعات 

متنوعة. واأدى تاآلف العنا�رش اإىل  

خل������ق اأمناط جدي������دة م������ن الكينونات، 

وبالتايل، اإىل من������اذج جديدة من و�شائل نقل 

املعلومات. وهك������ذا ازداد تعقيد اللغات مع 

ل بناه  ع الكون واب������رتاده وت�شكُّ �ش������ريورة تو�شُّ

الهائلة ومنظوماته املتداخلة.

ى ظه������ور احلي������اة على اأح������د توابع  أدَّ وا

ة كونية ندعوها »درب التبانة«  جن������م يف جمرَّ

Milky Way اإىل بزوغ منط فائق التعقيد 
م������ن اللغات؛ ذلك اأن ه������ذا النمط ا�شتوعب 

من������اط اللغوية كافة الت������ي �شبقتْه، اإْن من  الأ

أو م������ن حيث قدرتُه على  الناحية الع�شوية ا

ر  ا�شتلهام بناها ومعانيه������ا. وهكذا راح يطوِّ

اللغ������ات الكونية مبا يواف������ق حركة ل ميكن 

ف! و�شُفها اإل باأنها حلٌم عتيق يتك�شَّ

تق������وم بنية الكون عل������ى انك�شار التناظر 

فيه. وما ظهور عنا�������رشه اإل نتيجة التمايز 

وَّيل الذي حدث فيه منذ حلظة النفجار  الأ

قت احلياة هذا  البدئي Big Bang. وقد عمَّ

النك�شار للتناظر بتطورها؛ اإذ اإنها مبنية يف 

جوهره������ا، كمنظومة ذاتي������ة النتظام، على 

تاآلف عنا�������رش �شوا�شية chaotic تنتظم يف 

�������رشوط خا�شة. وم������ذ ذاك، بات ميكن للُّغة 

�شئلة  ف�شاح ع������ن الأ الكوني������ة اأن ت�شتعد لالإ

التي طامل������ا كانت مت�شمن������ة يف �شريورتها، 

كامن������ة فيها. وميكنن������ا التاأكي������د اأن اللغات 

ل منها  وىل التي ت�شكَّ القائمة بني العنا�رش الأ

ُدم، و�شولً  الكون، كالق�شيمات والذرات وال�شُّ

اإىل املجرات والنجوم، كانت حتمل يف ذاتها 

اإ�شكالي������ة كالتي حملتها لن������ا احلياةُ ولغتُها. 

�شكالية بكون العنا�رش متثِّل  وتتمثل ه������ذه الإ

جتلَِّي املعنى وال�شوؤاَل عنه يف الوقت نف�شه.

لقد ا�شتطعنا عرب تاريخنا القريب طرح 

م�شكلة وجود القانون الفيزيائي قبل وعينا، 

اأي منذ ذلك احلقب ال�شحيق يف عمر الكون، 

عندما اأف�شح الب������دء عن اإمكانات لنهائية، 

وعندم������ا متَّ اختي������ار اإمكانية واح������دة بينها 

كانت هي �شبب وجودنا. ترى، هل اإن وعينا 

مكانية؟  ن تلك الإ احلايل هو الذي يختار الآ

وهل اإن لغتن������ا، باأ�شكالها املتعددة، هي التي 

تطرح اليوم �شوؤال البدء؟!

اإن لغاتنا احلالي������ة مبنية كلها على هذه 

ال�ش������ريورة م������ن التجلِّ������ي امل�شتم������ر لل�شوؤال 

ول. ويعن������ي ذلك اأن وعينا وت�شاوؤلنا اليوم  الأ

لي�س حديث التدخل يف فهم العامل وفعاليته، 

قه جمموعة عنا�رش  اأي وجوده. اإن م������ا حتقِّ

من انتظام ذات������ي فيما بينها يوؤدي اإىل تعنيُّ 

خط تطور و�شريورة للمنظومة؛ وهذا اخلط 
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هو ما ميكنن������ا دعوته بالقانون 

الفيزيائي. ويك������ون هذا اخلط 

املعلومات  يواف������ق  مب������ا  متغرياً 

الديناميَّة للمنظومة التي ترجع 

باأ�شوله������ا اإىل انك�ش������ار التناظر 

البدئي. وهك������ذا، ميثل القانوُن 

الفيزيائي يف وعينا اليوم اللغَة 

الكونيَة التي جتعل وعَينا نف�شه 

ميتد عرب م�شافة الزمن املا�شي 

املعنى  في�شت�ش������ف  وامل�شتقب������ل، 

ويخلقه يف اآن واحد.

يَُع������دُّ القان������وُن الفيزيائ������ي 

– لي�������س مبا هو لغ������ة ثابتة، بل 
مبا هو لغة حية متطورة – اأحَد 

�شا�شية عن  أ�ش������كال التعب������ري الأ ا

هذه اللحمة بني الوجود ومعناه. 

ي�شعنا ه������ذا القانون – مبا هو 

فعُل العنا�رش وكلمتُها، ولي�س فقط كمنظور 

اإدراك������ي ميكننا التحقق منه – اأمام اإ�شكالية 

اللغ������ة واملعنى – مبا هو كائ������ن جمرد، ويف 

الوقت نف�شه، كينون������ة متحققة يف الختبار 

واملنطق. فهذا القانون ال������ذي نبدُعه اليوم 

نَنا؛ وهو ل يزال  أبدَعن������ا وكوَّ كان ه������و الذي ا

يخلقنا بقدر ما نخلقه، ويتفتح فينا بقدر ما 

ننفتح عليه.

لقد ظهرت كائنات عرب �شريورة التطور 

ا�شتطاعت نق������ل املعلومات واملحافظة عليها 

واإنت������اج مماثالت لها. ثم تط������ورت اإمكانات 

التكاث������ر بحيث تكون احتمالت التنوع كبرية 

ج������داً. وما كان ذلك ليتحقق عرب نقل جيني 

اآيل مبن������ي فقط عل������ى قاع������دة ال�شطفاء 

الطبيعي؛ ب������ل كان قانون التنوع نف�شه ماثاًل 

أو التنوعات  يف انبث������اق الأمناط اجلدي������دة ا

�شمن النمط الواح������د. وهذا يعني اأن اللغة 
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الطبيعية مل تكن معنية فقط بنقل املعلومات، 

بل كانت، منذ انك�شار التناظر البدئي، تعك�س 

مكانات  �شريورة التعبري عن تنوع النماذج والإ

وتعدده������ا؛ ذلك اأن ه������ذا التنوع القائم على 

أية �شريورة  أ�شا�س بناء ا النك�شار نف�شه ه������و ا

منتظمة ذاتي������اً، اأي اأكرث عمق������اً واأ�شالة يف 

ال�شمري الكوين.

�شمن ه������ذا املنظور، األ يعن������ي ذلك اأن 

الكون ا�شتطاع الو�شول اإىل حالة توازن على 

�شعيد طرحه للمعنى، حيث ا�شتطاع حتقيق 

أو مل يكن  لغة ق������ادرة على ط������رح ال�ش������وؤال؟ ا

ال�شوؤال، بحدِّ ذاته، هدفاً لل�شريورة الطويلة 

من تفتح احللم العتيق؟

ألعل اللغة كانت يف البدء �شوؤالً؟ اإن  بلى. ا

حلم������اً قدمياً اأمكن اأن يتحقق عندما تفتَّقت 

يف الوجود اإمكان������اُت الروؤيا والتعبري. اإل اأن 

حلم������اً اأقدم من������ه كان قد بزغ من������ذ اأن ن�شاأ 

أية لغة كانت تلك التي حملت  الك������ون. ترى، ا

أية لغ������ة ا�شتطاعت  معاين الك������ون الوليد، وا

اأن تر�شم مناح������ي تطوره، و�شولً اإىل النطق 

وال�شوؤال، اإْن مل تك������ن لغتنا احلالية وقدرتها 

على ال�شوؤال؟

ن�شان من  ينتقل حلم الك������ون اإىل حلم الإ

خالل ه������ذه ال�شلة اخلفية بني لغة العنا�رش 

ل  ولغ������ة الكائن. فعل������ى نطاق الك������ون، ي�شكِّ

أ�شا�شية ل ينفك الكون يبحث  املعن������ى حاجة ا

عنها يف جتلِّيات������ه كلِّها، اللغوية يف اجلوهر. 

ن�شان، متث������ل اإ�شكالية اللغة  وعلى �شعيد الإ

�شورة جله������اده الكبري من اأجل معرفة كاملة 

ن�شان  طار، ي�ش������كل الإ لوج������وده. ويف هذا الإ

منوذج������اً كونياً، مبا هو ط������ارح لل�شوؤال على 

درب حتقيق معنى وج������وده. فهل ميكننا اأن 

ن�شان والكون،  نرى، عرب ه������ذه ال�شلة بني الإ

اإىل جوه������ر ال�شلة بني اللغ������ة واملعنى؟ واإىل 

اأي حدٍّ ميكن لوعينا احلايل، وللغتنا الذاتية 

ني������ة، اأن ت�شتله������م املعن������ى ع������رب �شريورة  الآ

انتظامنا الكوين؟

ترى، ماذا يعني تنوع منظوماتنا اللغوية؟ 

وماذا يك�شف تعدد الأمناط يف اللغة الواحدة؟ 

واإذا كنا نرى عرب التاريخ احلامل للغاتنا، مبا 

أننا لغة ناطقة  هو مت�ش������ل باللغات الكونية، ا

د للُّغات  وواعية، هل ميكننا ر�شم اإطار موحَّ

الكونية؟ وه������ل ميكننا، بالتايل، اإطالق حكم 

أو  لغوي نهائي ع������رب درا�شاتن������ا – الل�شانية ا

أم اأن علينا الكتفاء  العلمية على حد �شواء؟ ا

أثناء تقدمنا، وروؤيا تطور  بر�ش������م خط �شرينا ا

الكون املوازي لنا عرب امل�شرية نف�شها؟

❁    ❁    ❁

�شئلة اإىل حلقة اأخرى من  تقودنا هذه الأ

بداعاتنا الفنية  �شئلة: اإىل اأي حدٍّ ميكن لإ الأ
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والفكري������ة �شربُ �شريورة التفتح والتطور، مبا 

هي مناذج حمدودة يف النهاية زماناً ومكاناً؟ 

واإذا كان������ت اللغ������ة، على العك�������س من ذلك، 

قادرة عل������ى حتقيق من������اذج اإبداعية خارج 

نطاق التغ������ري والتبدل، ف������اإىل اأي حدٍّ تكون 

أو�شع من  ه������ذه النماذج متوافقة م������ع حدود ا

حدودها اخلا�ش������ة؟ اأفال يقودن������ا ذلك اإىل 

بداعية يعاد اإبداُعها  قرار اأن النم������اذج الإ الإ

يف كل مرة يُرَجع فيها اإليها؟ واأن ما ن�شتقرئه 

ع������رب الزمان منه������ا هو حلظة ق������راءة ذاتية 

نكت�شف من خاللها لغتنا اخلا�شة واإبداعنا 

اخلا�س؟ فهل ميكن اأن تكون املعرفة، بالتايل، 

�شئلة  ا�شتم������راراً لغوي������اً فق������ط يف ط������رح الأ

بداعية؟  جابة عليها وطرح النم������اذج الإ والإ

أي�شاً، القدرة على التناغم  أي�ش������اً وا أنها، ا أم ا ا

ألي�شت  يف �شريورة النتظام؟ ومبا نحن لغة، ا

اإبداعاتن������ا ومعرفتنا ا�شتغراقاً اأكرث فاأكرث يف 

�شريورة املعنى، اأي يف نطاق التفتح والتطور 

الدائمني؟

❁    ❁    ❁

يَُع������دُّ انبث������اُق القدرة عل������ى النطق لدى 

ن�ش������ان منعطف������اً حا�شم������اً يف تبلور وعيه  الإ

وتفتح نف�شانيَّته. وعل������ى عك�س ما ميكن اأن 

نعتق������د، فاإن البذرة اللغوي������ة مل تكن واحدة. 

ن�شان  فمثل ه������ذه البداي������ة تفرت�������س اأن الإ

الناطق انطلق من نقط������ة واحدة، واأن اللغة 

انت�������رشت من بوؤرة واحدة؛ يف حني اأن اإن�شان 

نياندرت������ال كان قد انت�������رش يف معظم اأنحاء 

الع������امل القدمي منذ اأكرث م������ن 100000 �شنة، 

وهو الذي كانت لديه اأوىل اإمكانات النطق. 

وق������د ا�شتطاع اإن�ش������ان كرومانيون الذي تاله 

مريكية واإعمار العامل كلِّه منذ  بلوغ القارة الأ

اأكرث من ثالثني األف �شنة. ومل تكن الب�رشيات 

التي �شبق������ت اإن�شان نياندرتال ناطقة؛ لكنها 

أ�شكالً خمتلف������ة للتعبري، كال�رشاخ  اعتمدت ا

ميائية. ولعب������ت البيئة دوراً  واحل������ركات الإ

هام������اً من������ذ ذلك احل������ني يف تن������وع اأمناط 

ى ذلك  أدَّ التجاوبات ال�شوتي������ة واحلركية. وا

�ش������ول اللغوية ع������رب العامل كلِّه.  اإىل تن������وع الأ

حوال،  وعلى هذا، ل ميكننا، باأي حالٍّ من الأ

أو �شامي اأو  أوروب������ي ا الق������ول باأ�ش������ل هن������د ا

ماليزي مثاًل للُّغ������ات احلالية. وباملثل، فاإننا 

أو الهندية  جند يف اأ�شول املو�شيقا اليابانية ا

مثاًل خ�شو�شية متيِّز كلتيهما عن املو�شيقى 

مر نف�شه ينطبق على  فريقية القدمية. والأ الإ

تطور ال�شناعات اخلزفية يف العامل القدمي؛ 

أ�شياء كثرية عن روؤى  وهي لغة فنية حتك������ي ا

ن�شان وحاجاته. الإ

يوافق هذا املنظور اإىل حد بعيد نظريات 

النتظ������ام الذاتي احلديثة. فما نعرفه اليوم 
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من������اط واللغ������ات ل يقوم  م������ن تاآلف بني الأ

عل������ى وحدة بدئية؛ بل عل������ى العك�س متاماً، 

يَُعدُّ الن�ش������وء ال�شوا�شي للمنظومات املنتظمة 

ه������و القاعدة. وين�شجم ه������ذا الفهم مع كون 

القدرة على املعرفة قدرة تعددية يف اأمناطها 

ولي�ش������ت اأحادي������ة. وهكذا، فق������د ظهر تنوع 

املنظومات اللغوية، مبا هي اأمناط معرفية، 

عل������ى م�شتوى البنى اللغوي������ة، كما ويف اإطار 

�شكال والأمناط التعبريية. الأ

وم������ن املثري للده�ش������ة اأن جن������د اأمناطاً 

تعبريي������ة غاي������ة يف الدقة والروع������ة، قيا�شاً 

اإىل معايرين������ا احلالي������ة، ترج������ع اإىل بدايات 

ن�شان عل������ى التعبري. ومثال ذلك ما  قدرة الإ

ُوِجَد من ر�شوم رائع������ة يف مغائر من الع�رش 

على يرتاوح عمرها بني  احلجري القدمي الأ

25000 و15000 �شن������ة؛ وهي ر�شوم مل تف�رشَّ 

ب�شكل نهائ������ي بعد، اإمنا ترُِبز غالباً حيوانات 

بداعات،  ترجع اإىل تلك الفرتة. متثل هذه الإ

مث������ل فن العمارة الرائع الذي يرجع اإىل تلك 

غ�شان  أي�شاً ويعتمد على احلفر والأ الفرتة ا

والق�س والطني واجللود، تعبرياً من�شجماً مع 

�ش������ريورة التطور الطبيعي. وتَُعدُّ هذه اللغة، 

أ�شا�ش������ي، اإْن يف الر�شم اأو يف  مب������ا هي منط ا

العمارة، دللة على اإن�شاج متبادل يف الطبيعة 

الب�رشية ويف القدرة التعبريية. فكمال الر�شم 

أو البن������اء ي�شري اإىل كم������ال املنظومة نف�شها  ا

باأبعاده������ا الب�رشية والطبيعي������ة. ويعني ذلك 

أف������ق جديد من  ق������درة املنظومة على ولوج ا

املعرفة، اأي على بَلَْوَرة انتظامات وتعقيدات 

جديدة يف بناها.

�شطورة خري دلي������ل على ذلك.  ولع������ل الأ

ن�شان اأن  فعرب ع�������رشة اآلف �شنة، ا�شتطاع الإ

يغري منط حياته الق������دمي، فعرف الزراعة، 

وعا�س يف القري������ة، وا�شتاأن�������س احليوانات، 

ر لغاته  واخ������رتع اأدوات كث������رية هامة، وط������وَّ

�شطورة  واأوجد اأمناطاً لغوية جديدة. وتَُعدُّ الأ

منطاً لغوياً قائماً بذاته، لي�س مبا حتمله من 

مفردات خا�شة بها وح�شب، بل مبا هي ولوج 

ن�شاين،  اإىل اأعم������اق جديدة يف الالوع������ي الإ

 archetypes وا�شتخ������راج لنماذج بدئي������ة

هاجعة يف اأعماق������ه، وتوا�شل مع ال�شريورة 

الكوني������ة الت������ي لتنف������ك تغ������ذي املنظومة 

أ�شئلة جديدة.  بداعية باإمكانات جديدة وا الإ

�شطورة ل تطرح اإجابات مبا�رشة،  لذا فاإن الأ

ول ت�ش������ادف املعاين اجلاهزة على طريقها، 

حرى درباً بكراً و�شط ال�شوا�س  بل هي ت�شق بالأ

البدئي Chaos، وتغن������ي �شريورة النتظام 

مبرادفات ومع������اٍن جديدة. وميكن القول اإن 

اللغ������ة هنا هي ك�شف حقيق������ي ملعنى اأ�شيل، 

�شطورة، من  رغم تعدد املنظومات اللغوية لالأ
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أداء ور�شم  �شعر وق�شة ومو�شيقى وطقو�س وا

أو تعدد اأمناطها يف اللغة الواحدة،  وغريها، ا

كاللغة املحكية مثاًل، حيث جند تنوعاً هائاًل، 

أو  عل������ى �شبيل املثال، يف طرح ق�شة التكوين ا

لهة. ن�شان بالآ يف رواية عالقة الإ

أننا ل منلك  ومن جه������ة اأخرى، ورغ������م ا

برهاناً وافياً على اأن لغات مثل الت�شفيق اأو 

ميائي اأو حتى املو�شيقى  أو التعبري الإ الرق�س ا

يقاعي الب�شيط، قد �شبقت اللغات  ب�شكلها الإ

املنطوق������ة، لكننا ل منل������ك األ نقف بده�شة 

مكانات مع تفتح  أمام توافق ظهور ه������ذه الإ ا

اإمكان������ات النط������ق لديه. ت������رى، اإىل اأي حدٍّ 

لعب������ت القدرةُ على النط������ق دوراً حا�شماً يف 

خرى  مكان������ات اللغوية الأ تك�شف وبل������ورة الإ

ن�شان؟ واإىل اأي حدٍّ �شاهمت يف  كافة لدى الإ

تفتح وعيه وم�شاهمته يف ت�شكيل الت�شورات 

الكونية؟ �شنعود اإىل هذه النقطة لحقاً؛ لكن 

�شارة هنا اإىل اأن هذا التوافق  ل بدَّ لنا من الإ

ف  لي�س وحي������د الجتاه؛ ونق�شد ب������اأن تك�شُّ

املعن������ى نف�ش������ه، وتفتُّح������ه، عل������ى امل�شتويات 

النف�شية والذهنية كافة كما والف�شيولوجية، 

�شاه������م ب�شكل معاك�������س يف ظه������ور اإمكانية 

مكانية  النطق. ونري������د ب�»املعنى« هنا تلك الإ

احلقيقي������ة الكامن������ة يف قل������ب الالوع������ي، 

والقادرة عل������ى ا�شتنها�س احلركة ال�شوا�شية 

على هيئة رق�شة كونية اأو عرب انتظام ذاتي 

مكانات الوليدة  قادر، بدوره، على تقبُّ������ل الإ

مكانات  كافة ودجمها وحتري�س مزيد من الإ

الهاجعة على النهو�س.

ميكننا هكذا اأن نقابل – ب�شيء من املبالغة 

دون �شك – بني اأوىل التمتمات الب�رشية وبني 

ت الكون  وىل التي عمَّ �شكال ال�شدميية الأ الأ

أ�شكال احلياة التي  له، اأو بني اأوىل ا من������ذ ت�شكُّ

ر�س وهي تكافح وتنه�س من  ظهرت على الأ

عم������اء املي������اه املظلمة اإىل عوامل م������ن الزرقة 

لوان املده�ش������ة التي �شاهمت  واخل�رشة والأ

لها. فقدرتُنا  هي نف�شها يف انتظامه������ا وت�شكُّ

على النط������ق، اإذن، لي�شت ق������درة خا�شة بنا 

اإل مبقدار ما هي ق������درة كونية تفتحت من 

خاللنا. وميكننا الق������ول اإن احلركة الكونية 

م التي  وحركة احلياة متثالن فين������ا اللغة الأ

ن�شان وعم������ل ورق�س ور�شم  ك به������ا الإ حترَّ

وغنَّى.

❁    ❁    ❁

ل تهدف ه������ذه الدرا�شة اإىل و�شع منهج 

أو اإىل القي������ام ببح������ث اأكادميي يف  ل�ش������اين، ا

النظريات اللغوية. فلعل ما دفعني اإىل طرح 

ه������ذا املو�شوع �شوؤاٌل يخت�رش جمموعة هائلة 

�شئلة: اإىل اأي حدٍّ ميكن للُّغة اأن حتمل  من الأ

املعنى؟
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كان ه������ذا ال�ش������وؤال مو�ش������وع نقا�س مع 

�شديق خالل رحلة لنا. وقد اتفقنا يف حينه 

أك������رث من معنى،  اأن الكلم������ة ميكن اأن تنقل ا

أو ال�شياق  بح�ش������ب اللهجة التي تقال به������ا، ا

الذي تو�شع فيه. من ناحية اأخرى، تبنيَّ لنا 

أو تعبري  اأن املعن������ى الذي اأفهمه م������ن لفظة ا

ل ميك������ن اأن يتطابق مع املعن������ى نف�شه عند 

خري������ن؛ فله������ذا املعنى »ل������ون« و»رائحة«  الآ

 ، أو العارف. فال بدَّ و»ملم�س« بح�شب املتذوق ا

ن�شانية  بالت������ايل، اأن يكون يف اخل�شو�شية الإ

ما يطب������ع املعاين بطابع ذات������ي. وهكذا فاإن 

التفاق على معنى لفظ������ة، مثاًل، لي�س رمبا 

اأكرث من اتف������اق معلوماتي، قد يتقارب كثرياً 

فراد. اإمنا ل ينطبق بني الأ

أو  ، اإذن، ميكن ل�ش������وؤايل – ا اإىل اأي ح������دٍّ

لفهمي الذاتي بالنتيجة – اأن يتوا�شل مع فهم 

خر«؟ واإىل اأي حدٍّ ميكن للكون، بالتايل،  »الآ

اأن يتطابق ويك������ون واحداً مع خ�شو�شياتنا؟ 

واإىل اأي حدٍّ ميكن له������ذا ال�شوؤال اأن ينطبق 

أو  ية، كالقانون الفيزيائي، ا على مفاهيم حدِّ

املعرفة، اأو احلقيقة؟

ينطوي هذا ال�شوؤال على تعار�س مبدئي. 

فم������ن جهة، هل ميكن للُّغة اأن ت�شكل اأبجدية 

كامل������ة للتعبري ع������ن احلقيقة؟ وم������ن ناحية 

اأخرى، كيف ن�شتطيع فهم اجلوهر من خالل 

ألي�س الكون جمموعة هائلة  مظاهره ولغاته؟ ا

ول؟ فكيف ن�شتطيع فهم  من جتلِّيات املعنى الأ

أل�شنا يف  املعنى من خالل فهم اللغة باللغة؟ ا

النهاي������ة لغة كونية؟ فاإذا كانت �شريورة اللغة 

الكونية التي اأبدعتْنا قد هتفت باأ�شئلتها من 

خاللنا، فلعلن������ا ن�شتطيع متثل اإجابتها. لكن 

جابة هنا عن ال�شريورة  هل ميك������ن ف�شل الإ

نف�شها، وح������دُّ املعنى ب�شيغة حمدودة زمانياً 

ومكاني������اً؟ ب�ش������كل اآخر، األ يج������ب اأن متثِّل 

جابة حتولً �شمن ال�شريورة ينعك�س على  الإ

آٍن واحد، متيحاً  ال�شائ������ل وعلى الظاهرة يف ا

ف من خالل �شريورة التحول  للمعنى اأن يتك�شَّ

نف�شها؟

جتيبنا ديناميَّة احلياة ب������اأن اللغة قادرة 

أنواعه������ا على م�شاي������رة التطور  باأ�شكاله������ا وا

الدينام������يِّ يف الك������ون، بحيث يظ������ل املعنى 

أو املتحول حممولً على من �شفينة  املتط������ور ا

قوية مبنية م������ن لَِبنات ال�ش������ريورة الكونية 

نف�شه������ا. اإن لغاتنا جتد مناذجها البدئية يف 

لوعي �شحيق يعود بجذوره اإىل بداية الكون؛ 

ولعلنا جند يف هذا العم������ق اجلانَب املُواِزَن 

لوجودنا الظاهراتي من العالقات اللغوية.

❁    ❁    ❁

لكن، ماذا نق�ش������د باملعنى؟ وباحلقيقة؟ 
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ترانا نق�شد فهمنا الذاتي للظاهرة والعالقة 

أم ما تُبنى عليه يف املطلق الظاهرةُ  واللغ������ة، ا

الكوني������ة، مب������ا فيها وجودن������ا ووعينا؟ نحن 

موجودون يف خ�شمِّ جتان�������س ل ف�شام فيه 

ول فكاك من������ه! نحن موجودون بقدر وجود 

ال�ش������ريورة الكونية نف�شه������ا، وواعون بقدر 

وعي ال�شريورة لذاتها، وقادرون على التعبري 

قدرةَ اللغة الكونية نف�شها على بناء القوانني. 

أل�شن������ا، مبا ن�شتمده م������ن لوعينا من مناذج  ا

لغوي������ة، نخل������ق ب�شكل متناغم م������ع ال�شريوة 

الكوني������ة مرادفاتن������ا اللغوية م������ن القوانني 

الكونية؟

فكيف ن�شتطيع اإذن جتريد املعنى؟ ومن 

جهة اأخرى، هل ميك������ن و�شع ت�شوُّر اأو فهم 

أو معتق������د نهائ������ي اإذا كانت �ش������ريورة اللغة  ا

رة  لة ومتطوِّ الكوني������ة نف�ُشها �ش������ريورًة متحوِّ

على الدوام؟

�شئل������ة تعار�ش������اً اإ�شافياً  حتم������ل هذه الأ

خفي������اً! فنحن، يف طرحن������ا هذا، مع حماولة 

روؤي������ة مو�شعنا املتناغم م������ع الكون بحيث ل 

ننف�ش������ل عنه، اإمنا جنعل م������ن لغتنا الذاتية 

مكاني������َة الوحيدة لتمثُّل املطلق. ومن جهة  الإ

اأخرى، فاإنن������ا نكت�شف يف اللحظة نف�شها اأن 

أ�شئلتنا ويف طريقة  ما نت�شاءل عنه كامٌن يف ا

طرحن������ا لل�شوؤال! األ يعن������ي ذلك اأن الوجود 

أ�شئلتنا، من جهة، ول  ل يتع������نيَّ مبعزل ع������ن ا

أي�شاً اإل مبعن������اه وحقيقته، من جهة  يتع������ني ا

اأخرى؟

❁    ❁    ❁

يقودنا ذل������ك اإىل جوهر امل�شاألة: اإذا كان 

الكون يتع������نيَّ باختبارنا له وتعييننا حلالته، 

�شا�س حممول مع جتربتنا نف�شها  وه������و يف الأ

على املعن������ى املطلق، فما �شلة تعييننا للكون 

وت�شاوؤلنا عن������ه بحقيقته ومعن������اه؟ األ يعني 

د املعنى واحلقيقَة بقدر  أ�شئلتَنا حتدِّ ذلك اأن ا

د  ما يكون العك�س �شحيحاً، اأي بقدر ما حتدِّ

أ�شئلتَنا ووجوَدنا؟! احلقيقُة ا

ى لنا اللغة من ه������ذا املنظور كبنية  تتبدَّ

ذاتي������ة التط������ور والنتظام �شم������ن منظومة 

أو�شع، هي لي�شت الكون فقط،  كونية اأعلى وا

أي�شاً. وهذا يعني اأن ف�شل اللغة  بل ومعناه ا

و�شع يجعل منه������ا منظومة  ع������ن معناه������ا الأ

غري قابلة لالنفت������اح وحمدودة بطاقتها على 

التوا�شل مع املعنى، بحيث يكون اإثباتُها غري 

جمٍد، بل ورمبا غري ممكن.

لعلنا ن�شتطيع تو�شيح الفكرة اأكرث بالعودة 

اإىل تاريخ فل�شفة العالقة بني اللغة واملعنى. 

اإن جانباً اآخر للم�شاألة يكمن يف عالقة اللغة 
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بالفك������ر. وتَُعدُّ هذه الروؤي������ا تتويجاً ملطابقة 

أولوياً يف  الوع������ي باملعن������ى، وجلعل الوع������ي ا

أ�شبق م������ن الظاهرة.  منظورن������ا اخلا�������س وا

؛ لكن التاريخ  ق������د ن�شتبق بذلك طرح احل������لِّ

ي اللغة واملعنى.  كان يتاأرج������ح دائماً بني حدَّ

واإذا كان عل������م الل�شانيات مل ي�شتطع حلَّ هذه 

امل�شكلة الفل�شفية التي �شغلت الفكر الب�رشي 

أن������ه يف منهج������ه يجعل  ع������رب الق������رون، غري ا

أ�شا�شاً للتعبري، والفك������َر، بالتايل،  القاع������دةَ ا

أ�شبق من اللغة. ا

كانت النظرة القدمية تقول بف�شل عاملي 

الفكر واللغة. فاأفالطون يت�شاءل يف حماورة 

أنه  كراتيل�س ح������ول �شحة الكلم������ات، ويرى ا

�شياء دون  يجب الذهاب فوراً ومبا�رشة اإىل الأ

وا�شطة الكلمات. يعني ذلك التعامل مبا�رشة 

فكار ل  ف������كار. اإل اأن التعام������ل مع الأ مع الأ

يلغ������ي اللغة، واإن كان ميكن اأن يُوِجد اأمناطاً 

منها. فق������د علَّم �شق������راط تعريف وحتديد 

فكار الريا�شي������ة مثاًل. وت�شكل  فكار، كالأ الأ

هذه التعريفات اأول ت�ش������ور لنا عن املعنى. 

فمعن������ى مفهوم ما هو التعريف الذي ميكننا 

ف  و�شع������ه له. لك������ْن اإذا كان �شقراط قد عرَّ

فكار فق������د عمل اأفالط������ون على ف�شلها  الأ

ومتييزها ع������ن احلقيق������ة امللمو�شة. وهكذا 

أورثنا اأفالطون اإ�شكاليَة املعنى، حيث يكون  ا

أ املعقول للواق������ع والفكر  املعنى ه������و املب������دا

على ال�ش������واء. اإن حماولة اأفالطون �شرب هذا 

اجلوهر وجتري������ده يف الوقت نف�شه ل تفلت 

م������ن تعار�س وا�شح بني جعل الفكرة مرادفاً 

للمعن������ى ثم جت������اوز الفكرة نف�شه������ا. وهذا 

التعار�س قائم يف �شوؤال يطرحه ت�شوم�شكي 

أو  عن كيفية ن�شوء نظ������ام املعرفة يف العقل ا

مر الذي يدعوه مب�شكلة اأفالطون.  الدماغ، الأ

ل يف  وهذه امل�شكلة، كما �شاغها برتراند ر�شِّ

فراد  خرية، هي: »كي������ف ميكن لأ اأعمال������ه الأ

النوع الب�رشي معرفة ما يعرفونه على الرغم 

من ق�رش جتربتهم مع الكون وحمدوديَّتها؟«

لقد اأو�ش������ح اأفالطون هذه امل�شكلة فيما 

ميكن اأن يُعدَّ اأول جتربة ذهنية. فقد برهن 

�شق������راط يف حماورة مين������ون على اأن مملوكاً 

�شاب������اً كان يعرف مبادئ احل�شاب دون �شابق 

ت������درُّب عليه������ا، وذلك ب������اأن جع������ل اململوك 

يكت�ش������ف براهني احل�شاب عن طريق �شل�شلة 

هها اإلي������ه. وامل�شكلة  �شئل������ة كان يوجِّ م������ن الأ

التي ل تزال تواجهن������ا حتى اليوم هي كيف 

اأمك������ن للمملوك اأن يكت�ش������ف �شدَق براهني 

احل�ش������اب، اأي املعنى، من غ������ري اأن ي�شبق له 

أو ت������درٌُّب عليها. ويجيب اأفالطون  علٌم بها ا

ب������اأن املعرفة كانت موج������ودة يف ذهنه ب�شكل 

كامن، وباأن �شق������راط �شاعده على تذكُّرها. 
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وبع������د عدة ق������رون قال ليبنت�������س اأن تف�شري 

أنه يجب حذف  اأفالطون �شحيح، م������ا عدا ا

�شبقية منه. فكرة الأ

فكار  أر�شطو تع������ايل الأ باملقاب������ل، رف�س ا

فالطوني������ة، وط������رح ب������دلً منه������ا مفهوم  الأ

»ال�شكل« اخلا�������س بالعنا�رش الذي يقود اإىل 

دراك بهذا  ما ن�شميه اليوم بال�»ت�شوُّر«. والإ

له بالفكر، بل  املعنى لي�س ال�ش������يء الذي نتاأمَّ

الذي ن�شتخرجه من جتريد التجربة احل�شية. 

أو الت�شوري لي�س  دراكي ا وهكذا فاإن الفكر الإ

جمرد نتيجة للتجربة املح�شو�شة، بل ي�شتخرج 

ي الذي  �ش������كال املجردة من الغالف احل�شِّ الأ

يحيط بها.

أولوية  أو ا أ�شبقية ال�شكل عند اأر�شطو، ا اإن ا

الفكر عند اأفالط������ون، منوذجان م�شيطران 

على الفكر الب�������رشي منذ قرون طويلة. وقد 

تاأرجحت الفل�شف������ة خالل الع�شور الو�شطى 

ومطلع ع�رش النه�شة بني هذين احلدين. ومت 

أل������ة اللغة واملعنى من خالل م�شاألة  طرح م�شا

اأخرى هي جدلية املاهية والفكرة، وذلك من 

أو ال�شمية يف الع�شور  لي ا خالل النمو التاأمُّ

الو�شطى، و�ش������ولً اإىل املذهب التجريبي ثم 

نظري������ة الرموز لكوندي������اك. وهكذا كان يتم 

أ�شبقية املعنى، وحيناً على  التاأكيد حيناً على ا

أولوية الرم������ز واللغة. ونرى ه������ذا التاأرجح  ا

بو�ش������وح يف الفل�شف������ة املعا�������رشة. ففي نقد 

العقل اخلال�س ي�شكل كانط معنى فر�شياتنا 

التجريبي������ة على قاع������دة العمليات املنطقية 

�ش������ة نف�شها، واملحكوم������ة بو�شاطة بنى  املوؤ�شِّ

الفك������ر، مثل الزمان واملكان والنوع واأ�شناف 

الكمي������ة وال�شبب – وهي بنى غري ناجتة عن 

أ مبا�رشة  القواعد النحوية للُّغات، بل تُ�شتقَرا

م������ن اإمكاني������ة التجربة واأهدافه������ا. وهكذا 

أولوية املعنى لت�شود يف بداية  عادت نظريات ا

فالطونية  القرن الع�رشي������ن، ولتع������ود اإىل الأ

باأ�شكال خمتلفة.

ومع ذل������ك، كانت ثمة عالقة مع اللغة ل 

ميك������ن نفيها، حتى عند اأعتى املدافعني عن 

املعنى ككينونة م�شتقلة بذاتها. اإل اأن قوانني 

املعنى ظلت �شائدة، وكانت هي نف�شها تُطبَّق 

كقوانني للغ������ة. فهوية املعن������ى وتطابقه هو 

أو للُّغ������ة بحمل الفكرة  الذي ي�شم������ح للرمز ا

ومدلولها.

م، ميكننا القول اإن القرن  رغم كل ما تقدَّ

الع�رشي������ن �شع������ى اإىل توحيد الفك������ر واللغة. 

ى ذلك من خ������الل نظريت������ي الن�شبية  وتب������دَّ

العامة وامليكاني������كا الكوانتية. وعلى الرغم 

ن  أنه مل يتم توحي������د النظريتني حتى الآ م������ن ا

يف منظوريهما املختلف������ني للعامل، لكن ميكن 

الق������ول اإنهما طرحتا معاً اأول �شكل توحيدي 
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للغة واملعن������ى، وذلك بتوحيد الن�شبية العامة 

للهند�شة واملادة، وتوحي������د الكوانتية للوعي 

واملو�شوع.

ويَُعدُّ طرح ك. غودل يف املنطق الريا�شي 

أ�شا�شية على ه������ذه الدرب. فربهانُه  خطوة ا

أية  على عدم اإمكانية الربه������ان على اتِّ�شاق ا

منظومة ريا�شية اإل بالعتماد على منظومة 

أو�ش������ع واأعلى منها َفتََح املج������ال وا�شعاً اأمام  ا

درا�شة اللغات كافة من منظور جديد، حيث 

ل ميكن للُّغة اأن تع������رب تعبرياً كاماًل ومت�شقاً 

عن املعنى اإل با�شتم������رار تطورها وتو�شعها. 

وهذا يعن������ي اأن تو�شع اللغة يتم بالتوازي مع 

تو�شع املعنى.

وجند انعكا�س ه������ذه الديناميَّة املعرفية 

يف تط������ور نظري������ة املعلومات، و�ش������ولً اإىل 

نظري������ات النتظام الذاتي. اإن كمية املعلومة 

التي حتملها ظاهرة معطاة هي تابٌع لعن�رش 

املفاج������اأة ال������ذي ي�شتمل عليه ظه������ور هذه 

الظاهرة. وتلعب هنا اأبجدية اللغة امل�شتخَدمة 

دوراً كبرياً يف خلق ه������ذه املفاجاأة. فال�شوء 

حم������ر يف �شاخ�شة امل������رور ل ميثِّل �شوى  الأ

احتمال واحد من ثالثة، ويحمل بالتايل كمية 

أق������ل بكثري من اأحد رموز الكتابة  معلوماتية ا

ال�شينية، مثاًل، الذي ي�شكل احتمالً واحداً 

م������ن ع�رشة اآلف تقريباً. فما بالك لو اأخذنا 

بع������ني العتبار لغة احلرك������ة الطبيعية التي 

أو اللغة اجلينية  تعك�س اإمكانات لنهائي������ة، ا

نواع التي ل حدود لتنوِّع �شال�شلها؟! ويف  لالأ

طار، كيف ميكن نقل معلومة؟ كيف  ه������ذا الإ

ميك������ن، مثاًل، التاأكد م������ن اأن فهمنا اخلا�س 

خر لها؟ اإن تكرار  للظاهرة هو عينه فهم الآ

التجرب������ة نف�شه������ا متعذر معلوماتي������اً. وعلى 

هذا فاإن فهمي اخلا�������س لها �شيتغري يف كل 

حلظة! اإن حتويل مب������ادئ نظرية املعلومات 

أو الت�شال اإىل اللغة وتعميمها على اللغات  ا

الكونية ي�شم������ح بتاأكيد ال�رشوط املطلوبة كي 

ت�شتطي������ع اللغة نقل املعلومات. لكن ذلك يتم 

على م�شتوى حمدود زمانياً ومكانياً.

❁    ❁    ❁

�شم������ن هذا املنظ������ور، عم������ل فريق من 

أ.  ا وج.  ماندل������ربوت  ب.  بينه������م  العلم������اء، 

عمال  ميلِّ������ر وب. مالنربغ، اعتم������اداً على الأ

الريا�شي������ة ل�شانون وف. في������رن. ول �شك اأن 

اأعمال ماندلربوت ت�شتحق منا وقفة خا�شة؛ 

اإذ ا�شتط������اع ه������ذا الريا�ش������ي الو�شول اإىل 

لغ������ة ريا�شية حية بكل معن������ى الكلمة. كانت 

الهند�شية الو�شفية تَُعدُّ لغة جافة ب�شبب عدم 

أ�ش������كال طبيعية معقدة  قدرتها على و�شف ا

أو التعبري عن ديناميَّة الظاهرات الطبيعية،  ا

مثل حركة وحتول الغيوم واجلبال وال�شواحل 
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وغريه������ا. وكان اكت�ش������اف ماندل������ربوت للغة 

نه وجد  الفراكتال ع������ام 1975 اأمراً مثرياً لأ

أ�شبق كان يُنَظر  اأدواتها يف موؤلفات ريا�شية ا

أنها غري ذات فائدة عملية للعلوم!  اإليها على ا

َعت  أي�شاً اأن هذه اللغة التي ُو�شِ وكان املفاجئ ا

اأ�شاًل �شمن منظ������ور ماكرو�شكوبي اأظهرت 

�ش������كال امليكرو�شكوبية  فعالي������ة يف و�شف الأ

يف فيزي������اء املادة الكثيفة واأ�شفت عليها ثوباً 

هند�شياً كانت تفتقد له.

�شئلة القدمية  لقد طرحت هذه اللغة الأ

نف�شه������ا. ه������ل تق������وم الطبيعة عل������ى البناء 

الفراكت������ايل حق������اً؟ اأي هل تتك������رر النماذج 

أبع������اد خمتلفة  �شا�شي������ة �شمن ا الطبيعي������ة الأ

ولية  واأكرث تعقيداً، اإمنا بحيث تكون البنى الأ

أم اأن الوعي هو الذي يُلِب�س الطبيعة  واحدة؟ ا

هذا الثوب اأو يخلقه������ا بهذا ال�شكل؟! ت�شل 

أبع������د من ذلك: األ  اإ�شكالي������ة هذه اللغة اإىل ا

ميك������ن اأن تكون اللغة نف�شه������ا بناًء فراكتالياً 

أولوية؟ ومبا  قائماً على اأبجديات كونية اأكرث ا

ه������ي بناء ريا�شي بحت، األ متثل هذه اللغة، 

ب�شكلها املجرد، جتلِّياً للمعنى؟

تقودن������ا درا�ش������ة الظاه������رات الطبيعية، 

بالت������ايل، اإىل درا�ش������ة العالق������ة املتبادلة بني 

ى لنا اأن وجود الوعي  الوعي واللغة. ويتب������دَّ

أ�شا�ش������ي يف �شريورتها.  يف الطبيع������ة معامٌل ا

auto- الذات������ي  النتظ������ام  نظري������ات  اإن 

organization ت�ش������ف لن������ا ب�شكل وا�شح 
�شئلة ال�شابقة يف اإطار توحيد  اأهمية روؤية الأ

ي املعنى واللغة ودجمهما. فهذه النظريات  حدَّ

أكانت منغلقة على  ت�شف املنظومات احلية، ا

أو منفتحة عل������ى الحتمالت،  ذاته������ا متاماً ا

كاملنظومة الجتماعية التي ل ت�شتمد �شلطتها 

اإل م������ن ذاته������ا. ويف ه������ذه املنظومات يكون 

ال�شوا�س chaos لغًة متث������ل اإمكانات تطور 

�شاً على ا�شتمرارها، ويكون  املنظوم������ة وحمرِّ

النظاُم order هو املعنى والوعي والقانون 

م �شريورتها. الذي ي�شكل املنظومة وينظِّ

❁    ❁    ❁

هكذا ف������اإن بن������اء املنظوم������ات يتم وفق 

حموري������ن متطابقني دوم������اً: فاملنظومة، مبا 

هي لغة، ل تُبنى اإل بوجود عنا�رشها؛ ومبا 

ه������ي معن������ى، ل تتحقق اإل بتدخ������ل الوعي. 

عنا�رش اللغة هي حال������ة كمونية للمنظومة، 

ل الوعي هو حتديد لها. ففي الفيزياء  وتدخُّ

ل الوعي معاِماًل  ل تدخُّ الكوانتية، مثاًل، ي�شكِّ

أ�شا�شياً يف حتدي������د نتيجة جتربة ما. وهذا  ا

يعني اأن الوعي ي�شاه������م يف حتديد النماذج 

والقوالب اللغوية للمنظومة. ومتثل اللغة يف 

أو ال�شوا�شية  طار احلالة الكموني������ة ا هذا الإ

قب������ل تدخ������ل الوعي وو�ش������ع نواظ������م لها. 
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وتق������ع نظريات ت�شوم�شك������ي يف حماولة بناء 

أ�شا�������س قواعدي لكافة اللغ������ات �شمن هذا  ا

طار. ومع ذلك، ف������اإن العن�رش الفيزيائي  الإ

أو اللفظة يف اللغة،  يف امليكاني������كا الكوانتية، ا

أو بناء  ميك������ن اأن ميثال خلقاً لفع������ل الوعي ا

داة القواعدية، وذلك باعتبارهما كينونتني  الأ

فاعلتني وموؤثرتني يف عالقتيهما بنا. وي�شبه 

�شاطري عن  ذلك اإىل حد بعيد ما ترويه لنا الأ

البدء ال�شوا�شي الذي انبثق منه النظام بقوة 

الفكر والكلمة!

ترى، هل ميك������ن لنظرية قواعدية قادرة 

تها اأن تنطبق  على حلِّ امل�شكلة اللغوي������ة برمَّ

على مظاهر اللغات كافة؟ اإن لكلِّ لغة عاملَها 

اخلا�س من حيث مواجهتُه������ا للعامل؛ ولهذا، 

ل لغة م������ا ل يوافق بنيتها  ل ميك������ن اأن نحمِّ

النحوي������ة، من جه������ة، اأو حالته������ا التطورية 

أخ������رى. وبالتايل، فاإنه ل  الراهنة، من جهة ا

ميكن بناء نظرية لغوية كاملة ت�شف احلالة 

اللغوية يف �شياق تطورها.

ت�ش������كل اللغة، اإذن، منظوم������ة قواعدية؛ 

لكنه������ا يف �شي������اق تطوره������ا وجتددها تظل 

املنظوم������ة غري مربهن عليه������ا ب�شكل نهائي. 

اإنها متثل دور الوعي مبا هي مبنية قواعدياً؛ 

وهي ترُِبز، يف الوقت نف�شه، دور ال�شكل، مبا 

ألفاظ وعنا�رش  هي قابل������ة دائماً لحتم������ال ا

أو�شع  أنها بحاجة اإىل منظومة ا جديدة. ومبا ا

واأعلى منها دائماً ليتم الربهان على اتِّ�شاقها 

)بح�شب غودل( فاإنن������ا ل ن�شتطيع القول اإن 

لغة ما هي متَّ�شقة ب�شكل كامل ونهائي.

يق������وم اإذن كمال اللغة عل������ى ا�شتمرارية 

تطوره������ا لفظي������اً وقواعدي������اً يف اآن واحد. 

وهكذا، يكون ات�شاق اللغة انعكا�شاً ل�شريورة 

مكانات ال�شكل على حمل هذا  تفتح الوعي ولإ

التفتح. وي�شري ذلك اإىل حاجتنا الدائمة اإىل 

لغة ومعنى قابلني للتفتح اإىل ما لنهاية.

❁    ❁    ❁

لق������د كانت للفك������ر الالهوتي يف خمتلف 

الديان������ات القدمية وقفة طويل������ة مع م�شاألة 

اللغ������ة واملعن������ى. وكان������ت ال�شف������ة املطلقة 

للحقيق������ة فيها دافعاً رئي�شي������اً جلعل لغاتها 

العرفاني������ة ذات �شكل مطل������ق. ورمبا كانت 

�شباب التي  ثنائي������ة املعنى واللغة هي اأحد الأ

ديان باطناً وظاهراً. وقد انعك�س  جعل������ت لالأ

ذل������ك مث������اًل يف الديان������ات »ال�شماوية« على 

رامي������ة والعربية يف فهم  اللغات العربية والآ

د ذلك  وقبول التعاليم املوحى به������ا. ويتج�شَّ

يف اإعطاء مدلولت ظاهرية وباطنية للكلمة 

������ل« الذي يعطي  عن طري������ق »ح�شاب اجُلمَّ

لكلِّ حرف رقماً، ويجعل للكلمات والعبارات 

مدلولت رقمية اأكرث قرباً من جتريد املعنى. 
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آٍن واحد، مدلولً  وهك������ذا، يحمل اللفظ، يف ا

عاماً هو ال�شكل اللغوي، ومدلولً �رِشَّانياً هو 

املعنى الباطن. ويبلغ هذا الرتميز ذروتَه يف 

أو الوح������ي حاملني بذاتهما  جع������ل ال�شخ�س ا

لهذا املعنى ب�شكله املطلق. ويف ديانات �رشق 

آ�شيا، ميثل اللفظ )منرتا( قدرة قائمة بذاتها  ا

وفاعلة كطاقة كامنة، بحيث اإن ترداده وفق 

�س معناه������ا الفاعل. ومع  اإيق������اع معني يحرِّ

ذلك، فاإن هذا احللَّ ل يَُعدُّ اأكرث من اإ�شقاط 

للمعنى املج������رد على خلفي������ة لغوية، بحيث 

������ل اللغة جتريداً مطلقاً هو يف احلقيقة  حُتمَّ

أو�شع منها بكثري. ا

أينا، فاإن عدم وج������ود لغة كاملة  وكم������ا را

الت�ش������اق ي�شتدع������ي دائماً وج������ود اإمكانية 

للربه������ان عليها على �شويَّة اأعلى منها. وهذا 

يعني اأن املعنى املطلق ي�شكل جاذباً للغة؛ يف 

ح������ني اأن اللغة ل ت�شكل جاذب������اً له اإل بقدر 

م������ا ترتقي اإلي������ه. وهذا ما ي�ش������كل �شريورة 

تطوره������ا، والتطور الكوين عموم������اً. اأما يف 

العمق، فاإن الوحي، بحدِّ ذاته، ميثل تعار�شاً 

رئي�شياً بني املعنى املطلق وو�شع هذا املعنى 

ألي�س هذا التعار�س هو عينه  يف قالب لغوي. ا

الذي نلم�شه بني اإمكانية اللغة وخ�شو�شيات 

فهمه������ا والتعام������ل معها، من جه������ة، ووحدة 

احلقيقة، من جهة اأخرى؟!

اإن تفتح الطاق������ة النف�شية والروحية يف 

ن�شان يجعله قادراً على اكتناه معاٍن ومناذج  الإ

أك������رث اأ�شالة وبدئية يف لوعي������ه. وتَُعدُّ هذه  ا

العملية مرادفاً حقيقياً عرب الع�شور للوعي 

لهام بدرجات خمتلفة. لكن الوحي الذي  والإ

ف�شاح عنه باللغ������ة يخ�رش الكثري من  يت������م الإ

طاقته كمعنى، ول ينقل اإل م�شتوى معيناً من 

التجربة ل يرقى اإىل �شفافية التجربة نف�شها. 

وم������ن جهة اأخرى، فاإن الوح������ي الذي يتعلَّق 

بالف������رد ح�رشاً �شي�شق������ط دون �شك يف قيد 

جتربته الذاتية، ليعلن »حقيقة« وفق طريقة 

فه������م خا�شة يف النهاية، لي�شت خاطئة، اإمنا 

أم������ا التجربة اجلمعية، التي  لي�شت مطلقة. ا

أو رمز  أ�شطورة ا أو ا غالباً ما تاأتينا عرب حكاية ا

أو حتى وحي فردي م�شبع بالتاريخ اجلمعي  ا

)وه������و وحي نادر جداً دون �شك(، فاإنها تعربِّ 

ع������ن معنى اأكرث ن�شاع������ة، لكنه يف احلقيقة 

تعبري يخت�س بالوعينا اجلمعي، ويعمل على 

نط������اق داخلنا واأعماقنا اأكرث منه على نطاق 

ي واملعا�شي املبا�رش. اإدراكنا احل�شِّ

❁    ❁    ❁

ى الالوعي  ميث������ل العمق النف�ش������ي امل�شمَّ

أ�شا�شياً يف فهمنا  Unconscious معلَم������اً ا
نف�شن������ا. فعل������ى طري������ق تفتحن������ا اللغوي  لأ

واملعن������وي، ل ن�شتطيع اإهمال لغة احللم، ول 
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ل حاجة نف�شية لدينا، ول  التغا�شي عما ي�شكِّ

اإ�ش������كات الدافع املعريف فين������ا ل�شتجالء ما 

ن�شع������ره يف اأعماقنا من طاق������ات واإمكانات. 

وجند يف هذا العمق البعد الديني احلقيقي 

ي������ة خ������ربة روحي������ة. فمعرفة ال������ذات هي  لأ

طري������ق معرف������ة احلق. ورمب������ا كان هذا هو 

ال�شبب العميق لكون املعنى الديني غري قابل 

نه يرتبط باخل������ربة مبا�رشة، اأي  للتعمي������م، لأ

بالوع������ي. وبالتايل، فاإن اللغ������ة الدينية حتدُّ 

و�شع منها ل�شالح مردود مبا�رش  من املعنى الأ

ل يتعلق باملعرفة العميقة بل باإقامة توازنات 

على �شويَّات خمتلفة.

األ يعن������ي ذلك اأن فكرة »اخلال�س« التي 

طرحتها الديانات وقعْت يف املطب نف�شه من 

التعار�������س. ذلك اأن ما حتمل������ه لنا اللغة من 

ممار�شة يومية على امل�شت������وى النف�شي، وما 

حتمله لنا من طماأنين������ة ه�شة، يتعار�س مع 

حقيق������ة اأن »اخلال�س« نف�ش������ه هو دميومة 

ولية  ������ج املعاين الأ من ال�������رشاع العميق لتاأجُّ

يف لوعينا وحاجتها للتبلور والتفتح. ونحن 

يف حاجتنا الروحي������ة والنف�شية – وهي لغة 

على متا�س مبا�رش مع لوعينا – ل نبلغ حدَّ 

ج فين������ا اأكرث ال�شعور  ال�شكين������ة اإل كلما تاأجَّ

بهذا التعار�س بني اللغة واملعنى، بني احلركة 

وال�شك������ون، بني الن�شب������ي واملطلق. ول ميكن 

حوال اأن تكون حاجتنا الروحية  بحال من الأ

م�شَقطة فقط على اإمكانية ولوج عامل املعنى 

عرب ال�شكل اللغوي فقط.

❁    ❁    ❁

اإن عملية الك�ش������ف، بحدِّ ذاتها، تتم عرب 

اجتاه������ني. ونحن نن�شى غالب������اً اأن للحقيقة 

دوراً يف اختي������ار املري������د. اإن لل�»مدار�������س« 

أ�شا�شي������اً يف اإع������داد املري������د، لكنها ل  دوراً ا

ن الك�شف  ت�شتطيع اأن تك�شف له احلقيقة، لأ

عمق، لي�س  لي�س تعليماً. وه������و، يف معناه الأ

أي�ش������اً. فاللغة، مب������ا هي حمدودة  ممار�شة ا

العنا�رش، ل ت�شتطيع جعل حاجاتنا متطابقة 

مع كلِّية املعنى. وهذا يعني اأن لغة ما، مهما 

بلغ ات�شاُقها، تعجز عن تلبية حاجة الك�شف 

العميقة فين������ا؛ وعند حدٍّ معني، ت�شري كافة 

اللغ������ات حاجزاً دوننا والروؤيا – مبا يف ذلك 

رغبتنا باملعرفة نف�شها!

حلظ������ة الك�شف تعن������ي، ب�شكل م������ا، اأن 

احلقيقة اخت������ارت املريد كما اختارها. اإنها 

حرى حلظ������ة �شمت كامل ع������ن اللغات  بالأ

كلِّها. وه������ذا التواحد بني اللغة واملعنى، بني 

املري������د واملراد، ل يتم ع������رب �شعي من طرف 

أ�شبق. واحد.. و�شعُي احلق ا
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�شــعر:

�ساعر وعّكاز

يان�سيب

من اأكون

ق�شة :

�رش اأبو الطيب

حمي ال�سوق على بلوق

�سليمان العي�سى

�ساجدة املو�سوي

حممد مو�سلي

يا�سني رفاعية

خالد زغريت
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از: الُعكَّ

أيَن برُقْك؟ ا

أيَن رعُدْك؟ ا

أيَن ما جلجَل يف �َشْمِع الزمن ا

حقبة..

�ساعر العروبة والطفولة  الكبري.

العمل الفني: الفنان  زهري ح�سيب.

ــــــــاز �شـــــــاعر وُعكَّ

❁

ò

❁

�سليمان العي�سى
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كنَت ت�شّميها: الوطْن؟

آلْت اإيّل! أتُراها ُكلها ا ا

ى أَ�شِنْد ما تََبقَّ اُزَك.. ا أنا ُعكَّ ا

ْ ّ
من جداٍر راح ينَق�سُّ علي

اُزَك.. اأقوى منَك، فارُكْز قب�َشتَْك أنا ُعكَّ ا

أ�شي.. فوق را

أنَت مني.. واإيّلْ ا

❁    ❁    ❁

َدى.. ال�شَّ

َدى؟ أيَن ال�شَّ ا

�شاَع يف الرمِل َهباًء.. يف املََدى

�رشقته الريُح..

ل ع�شٌب ول قطُر نََدى

هاِت مُيناَك..

وثبِّتْها على عطفِة عودي

أنا مُيناَك ويُ�رشاَك.. ا

ْن تُنْ�ِشْد فمني تُ�ْشتََقى بقيا الن�شيِد واإِ

هكذا عا�شفُة الرمِل..

على اأطراِف هذي البيِد تَْهَدا

ى َج�َشٌد �شاَرَع دهراً وحَتدَّ

�شار فوقي كتلًة..

تو�شُك لو تعرُث بالهم�شِة تَْرَدى

اعرِتْف.. اإين َع�شاْك

أن�شدَت �شيئاً و�شداْك َن اإذا ا
�شوتُك الآ

ال�شاعر:

اهدئي يا جارتي..

ْر للزمْن أتنكَّ مل ا

كلُّنا ن�شَطُع يوماً..

كلُّنا يف حلظاٍت من غروٍب مرتََهْن

اهدئي يا جارتي.. هذا اجَل�َشْد

موجٌة تعرُفها ال�شطاآُن..

بَْد ْدَرى بها لَْغُو الزَّ والأَ

أَحيا اإنني ما زلُت يف بَرقي ويف رعدَي ا

فِق دنيا تنتهي دنيا وتبدا يف تخوم الأ

نَْد ألُف �شكٍر لِك.. اإْذ كنِت ال�شَّ ا

اِقِه.. أنا من ُع�شَّ ا

ما زلُت من ع�شاقِه.. هذا اجَل�َشْد

رى يوماً..  كان عنواَن الذُّ
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ى واتََّقْد وكاَن احلبَّ وال�شعَر، تلَظَّ

ما ي�شاءُ احلبُّ وال�شعُر..

أو َهَمْد ْن غا�َس يوماً ا أُنِكَره اإِ ولن ا

اإنه تاريُخ نَبْ�شي..

و�شداه.. تذكُر الريُح �شداه

قيل يَل: ما ماَت يوماً

ر�ِس ِغناهْ أبَقى على الأ َوتٌَر ا

اإْن نكْن ُقلنا جمياًل..

أو �شقينا قطرًة هذا الَيباْب ا

أبداً ُحّباً و�شعراً.. ف�شنبَقى ا

يََهُب الدنيا ال�شباْب

ازهم.. حفنًة كانوا على ُعكَّ

 من وهبوا الدنيا ال�شباْب
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يف الظهريِة

يف زحمِة النا�ِس والعجالت

وبع�ُس و�شالِة �شرٍب

على ما ت�شّمى جمازاً »حياة«

أكاُد اأذوب ا

�ساعرة من العراق ال�سقيق.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

يا ن�صيــــــب

❁

ò

❁

�ساجدة املو�سوي
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  ويا َمْن يدل خطاي

اإىل حائٍط ا�شتظلُّ به

من هجري

ويا َمْن يجرُّ خطاي

اإىل ذلك اجلذِع كيما اأقّوي به

قامتي بع�َس حنْي..

ويا من اإىل البيِت يو�شلني

وكلُّ الو�شائِط م�شغولة

وامل�شاءُ حريق..

فجاأًة �شاح بي هاتفاً

وبكّفيه اأوراقه:

)يا ن�شيب.. يا ن�شيب(

 رهيف.. لطيف
ٌ
�شبي

»بهذي الوريقِة �شيدتي.. ت�شريُ املالينُي 

بني يديك

غداً موعُد ال�ّشحِب هّيا.. خذيها«

أنفا�شه.. و�شار يلحُّ ويجهد ا

»جربي حّظك اليوَم لن تخ�رشي..«

نظرُت اإليه..

ر�ُس بي.. وقد �شاقت الأ

يَّ حظٍّ تنادي عليه؟
اأ

يُّ بطاقة حٍظ
واأ
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�شرتفع عن كاهلي همَّ هذه ال�شنني؟

يُّ ماٍل �شي�شعُد من فقدت وطناً..
اأ

كان منحدراً من اأعايل ال�ّشماء

بني غاباِت نخٍل وتني..؟

 وماٍء
ٍ
وطناً من جنوم

وطناً يف ح�شا�شة روحي له م�شكن

�شبابيكه حدقات العيون..

أبوابه م�رشعات وا

مل�رشى اليمام..

ونخل ال�شماواِت

يف كل حني..

يل على كرخه م�شكٌن

وهو يف م�شكني.. �شجني..

اإن قلبي.. حزين.. حزين

َّ
فخذ ورق احلظ هذا بني

وذرين اأعوُد

اإىل البيت لهفى

أنع�س على ورق ال�شعِر ا

واأغفو

ثم اأ�شحو

على ورق اليا�شمني..
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قد كنُت ُمبتاًل

مباِء ولدتي

ملَّا اكت�شفُت مالمَح الروؤيا

واأ�رشاَر احلياةْ..

�ساعر واأديب �سوري.

العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمه.

َمـــــْن �أكــــــــون

❁

ò

❁

حممد مو�صلي
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وىل هي �رشختي الأ

بكيُت..

ْ
ومل يزل يف خافقي

آهٌ يِئُن ا

ودمعٌة مهزومٌة

ْت طريقاً �شيِّقاً �شقَّ

بنَي اجلفوْن..

زهاُر تتفتُح الأ

يف �شدري ال�شغرِي

بغرِي مو�ِشمها ِجراحاً

اأحمُل الرغباِت

َّ
يف كفي

ُمبتدئاً ُخطاَي

على �شفرِي الليِل

يحملني الظالُم

مداِء لوح�شِة الأ

يدفُعني اجلنوُن

اإىل اجلنوْن..

قد كنُت مبتاًل

مباِء البحِر

دين خليٌج �شائٌع عمَّ

ل تهتدي �شفٌن اإليِه

عندما اأب�رشُت يف عينيِك

زنبقتنِي تغت�شالِن

من حماأ اخلطيئِة

وال�ُشحى ينثاُل اأروقًة

على كلِّ املتوْن..

ماذا اأقوْل..

حاورُت اأ�رشحَة اليتامى

وا�شتفاَق ال�شمُت

منت�شَف الهزيِع

بليلٍة �شهباَء

قها بكاءُ وليدٍة رَّ
أ ا

ما كاَن من اأحٍد �شيفهمني

أملُّ عباءتي ا

واأ�شيُع يف نفٍق يوؤرجحني

على كنِف الرتدِد

والظنوْن..

هي رحلُة املجهوِل للمجهوِل
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رها حِماُق التيِه �شوَّ

فانكفاأ املدى ِمَزقاً

على درِب الو�شوِل

وباعَد ال�شفُق الذبيُح

موا�شَم الع�شاِق

فاختلطْت دماءُ الوجِد بالزفراِت

يف كلِّ العيوْن..

أدِر.. كيَف يفيُق مل ا

�شدٌر نائٌم

�َشَفِت الرياُح

�شواِق فيِه مدارَج الأ

واختفْت نب�شاتُه

يف وهِن �شاقيٍة

نَّ لُهاثَُه َرْجُع ال�شدى
كاأ

من قعِر واٍد

مل تُبْدله ال�شنوْن

يف كلِّ وقٍت

يرتديني احلزُن

أنني أ�شعُر ا ا

اأ�شبحُت ماأ�شوراً
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لدمٍع ل يفارقني

وليٍل ل ي�شامرين

وفجٍر ل ي�شافحني

ت�شابهت الروؤى 

يف ناظرْي

 التطلِّع
ُّ
فاأنا خريفي

�شياءُ من حويل ت�شقُط الأ

وراُق تلُفُظها الغ�شوْن.. كما الأ

مذ كنُت طفاًل

ما اكت�شفُت حقيقتي

أدوُر.. أنا ا وا

اَء يف �رَشٍَك بهالٍة �شمَّ

يهاجمني..

�رشاٌب ظامئ ال�شفتنِي

اأبحُث عن وجوٍد

�شائٍع مثَل العدْم..

ل �شيَء يف وجهي

يُف�رشُ لهفتي

أنا اأخُط وا

على خطوِط الرمِل

ملْ.. اأمنيًة جتاذبها الأ

أرنو اإىل وجِع ال�شحاِب ا

يئُن من بْرٍق بال مطٍر

وفجٍر بعرثْت اأطياَفُه

ريٌح حروْن..

ل ترتكيني هائماً وحدي

فقد مللمُت اأجزائي

أيُت.. وحني را

كيَف الفجُر يولُد من ظالِم الياأ�ِس

كيَف الزهُر ينبُت

يف �شقوِق ال�شخِر

كيَف البحُر حت�ُشنُه ال�شواطُئ

تعرتيني الده�شُة الكربى

أكوْن..! عرَف من ا لأ
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ل اأح������د يعرف �رش هذه القوة الت������ي تتفاعل مع هذا الرجل.. وهو مي�شي 

كاأنه �شجرة نخيل، دائماً ترى فيه هذا التما�شك العجيب رغم �شنيه ال�شتني.

حدث بعد ذلك ما يلي:

 - اأح�س كاأن �شوتي يغيب.

وتنتبه الزوجة فعاًل، اإىل اأن �شوت اأبي الطيب يتح�رشج يف حنجرته، كاأنه 

مبحوح من �رشاخ مفاجئ.

قا�س وروائي واأديب �سوري.

العمل الفني: الفنان زهري ح�سيب.

�ســــــّر »اأبو الطيب«

❁

ò

❁

يا�سني رفاعية
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ب������دا عليها القلق، فق������ال لها: ل تخايف: 

أو التهاب لوزتني اأعطيني حبتي  لعله ر�شح، ا

أ�شربين. ا

�شربين.  أيام������اً يتناول الأ أبو الطيب ا ظل ا

اإل اأن ال�ش������وت ظل يبتع������د عن �شفتيه حتى 

اأ�شبح من ال�شع������ب اأن ت�شمع ما يقول. كان 

يهم�س هم�شاً من حنجرة �شبه جمروحة.

كان علي������ه، بع������د ذل������ك، اأن يذهب اإىل 

الطبيب، لبد، بعد اإحلاح، اإل اأن يذهب.

بع������د فح�س �رشيع، طماأنه الطبيب اأن ل 

خطر. رمبا التهاب ح������اد يف اللوزتني، كتب 

أبو الطيب، ثم  دوية جلبها ا أ�شماء لأ له ب�شعة ا

راح ينفذ تعليم������ات الطبيب. اإل اأن ال�شوت 

أب������و الطيب يح�س وجعاً يف  أ ا مل يع������د.. بل بدا

حنجرته ي�شبه وخز الدبابي�س.

كان لب������د من العودة ثاني������ة اإىل الطبيب 

ال������ذي اأحاله هذه امل������رة على طبيب خمت�س 

باحلنجرة. وهذا بالتايل اأخ�شعه لفحو�شات 

ع������دة متنوعة، ومنها زرع م������كان اللتهاب.. 

وكان الكت�شاف خطرياً.

أبو الطيب  قال الطبيب ي�شارح الزوجة: ا

مري�س بال�رشطان. يج������ب اأن تتما�شكي، لن 

أ�شهر؟ يعي�س اأكرث من ثالثة ا

أة تنهار. ومن خل������ل الدموع  كادت امل������را

هم�شت: ماذا اأفعل؟

- هناك حل موؤقت )قال الطبيب(. اإجراء 

عملية جراحية وزرع حنجرة ا�شطناعية.

- وهل من اأمل؟

أوؤكد..! أ�شتطيع اأن ا - ل ا

- هل ن�شارحه؟

أن������ت تعرفينه اأكرث.. اإذا كان  - ل اأدري. ا

�شجاع������اً، وي�شتطي������ع حتم������ل ال�شدمة، فال 

با�س.

- �شجاعته ل تو�شف.. اإنه مي�شك جمرة 

نار بيديه..

أن يك������ون �شجاع������اً يف مواجهة  - امله������م ا

املوت!

- �شجاعت������ه م�شهورة حت������ى عندما كان 

عداء.. كان يهجم دون خوف. يقاتل الأ

- امله������م، يا �شيدتي، اأن يكون �شجاعاً يف 

مواجهة املوت، خ�شو�شاً عندما يكون املوت 

ن ياأكل حنجرته وج�شده. حا�رشاً كما هو الآ

قال������ت الزوج������ة وه������ي مت�ش������ح دموعها 

املن�شابة..

- واأنت.. ماذا تقرتح؟

أنا من اأن�شار م�شارحة املري�س. - ا

أن������ت ذل������ك ي������ا �شي������دي..  - فلتفع������ل ا

بطريقتك؟
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عاد الطبيب اإىل غرفة العيادة حيث كان 

أبو الطيب ممدداً وميزان احلرارة يف فمه. ا

�شحب الطبيب ميزان احلرارة. ثم طلب 

من اأبي الطيب ارتداء مالب�شه.

ريكة فيما  أبو الطي������ب عل������ى الأ جل�������س ا

دخلت زوجته، قال:

- خري يا دكتور.

حدق الطبيب اإىل وجه الرجل حلظات.. 

ثم مت�شى نحو النافذة وراح يداعب اأغ�شان 

�شج������رة ورد �شغ������رية مزروعة عل������ى حافة 

النافذة.

أبو الطيب ي�شاأل: عاد ا

تخ������ف..  ل  دكت������ور.  ي������ا  يل  ق������ل   -

�شارحني..

التفت الطبيب م�شتنداً اإىل جدار الغرفة، 

آ�شف: ثم هم�س ب�شوت ا

أبا  أن������ت تع������اين مر�ش������اً خطرياً ي������ا ا - ا

الطيب.

أبو الطي������ب اإىل عين������ي الطبيب  ح������دق ا

حلظات. ثم قال بهدوء:

- قل يل.. اأهو ال�رشطان؟

- اأجل.

- اإرادة اهلل.

الزوج������ة والطبي������ب معاً، تاأم������ال الرجل 

وهو ي������داري قلقه.. كان ق������د ا�شتقام قلياًل 

ريكة، واأخرج م������ن جيبه �شبحة بنية  فوق الأ

الل������ون وراح يطقطق بحباتها. ثم تلفت نحو 

الطبيب:

-   هناك اأمل يا دكتور؟

أم������ل.. لكن يف مثل هذه  - دائماً هناك ا



�صــــــّر »اأبو الطيب«

21� العــــــدد 545 �شــــــباط   2009

احلالت.. ميكن زرع حنجرة ا�شطناعية.

- بعد ذلك.

مر هلل. - بعد ذلك الأ

أب������و الطيب، فبدا عمالق������اً اأمام  وقف ا

زوجت������ه والطبيب، تقدم م������ن النافذة وراح 

أ�شه اإىل  يح������دق �شوب اجلنوب، ثم يرف������ع را

ال�شماء، ظ������ل �شامتاً برهة. الزوجة ت�شغط 

عل������ى دموعه������ا، والطبيب ينتظ������ر، بل لعل 

الطبيب حاول اأن يغو�س يف اأعماق الرجل.. 

ن�شان  فهو يع������رف كم هو �شعب اأن يعرف الإ

توقيت موته.

وهم�س الطبيب:

- ومع ذلك؟

أبو الطيب �شائاًل: التفت ا

- نعم؟

- اأن�شح������ك بزي������ارة الدكت������ور ج.. اإنه 

متخ�ش�������س، ولدي������ه و�شائل تقني������ة حديثة 

جداً.. لعل وع�شى..

أبو الطيب: قال ا

- �شاأح������اول عل������ى برك������ة اهلل.. اأعطني 

عنوان هذا الطبيب.

�شح������ب الطبيب ورقة من ف������وق طاولته 

وكتب عليها عنوان الطبيب ج.

أبو الطيب الورقة وتاأملها،  عندما تناول ا

التف������ت نح������و زوجته فلم������ح يف عينيها ذلك 

اخلوف املريع، فخاطبها بحنان:

ألي�س كذلك. أنِت خائفة ا - ا

أبا الطيب. أنَت غاٍل علّي يا ا - ا

أن������ت تعرفني كم  - يج������ب اأن ل تخايف. ا

واجهت املوت وانت�رشت عليه.

أب������و الطي������ب طبيبه وخ������رج تتبعه  ع ا ودَّ

زوجته.

❁    ❁    ❁

أبو الطيب: قال ا

ذاك  ون������زور  ب������ريوت  اإىل  �شن�شاف������ر   -

الطبيب.

أبو  وهذا م������ا فعاله فيما بع������د، م�رشاً، ا

الطيب، على عدم اإخبار اأولده، ملياء املتزوجة 

يف الكويت، وواجد ال������ذي يدر�س الطب يف 

اأمريكا، وخليل املتطوع يف اجلي�س.

❁    ❁    ❁

أبا الطيب )قال الطبيب ج(  - ا�شمع ي������ا ا

هناك اأمل ما. قد تعي�س عليه فرتة اأطول.

- قل يا دكتور.. ما هو؟

�شعة.. �شاأخ�شعك جلل�شات متتابعة  - الأ

�شعة.. �شاأحاول اأولً منع املر�س من  عل������ى الأ

النت�ش������ار.. اإذا جنحنا.. نك������ون قد �شجلنا 

نقطة اأوىل يف النت�شار عليه.. لكن املهم..؟
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- نعم.. ما هو املهم..؟

- اأنت.. عندما يكون اأملك كبرياً باحلياة 

ت�شاعدين..

- لو تعرف يا �شيدي كم هو اأملي كبري.. 

اإن لدي طموحاً عظيماً يجب اأن اأحققه.

أ اإذن. - لنبدا

❁    ❁    ❁

و�ش������ع الطبي������ب)ج( برناجم������اً جلل�شات 

�شعة وبا�رش العمل فوراً. الأ

وال�ش������يء املذه������ل بع������د ذل������ك، اأن املدة 

أبو الطيب  نذار ق������د انتهت وا املخ�ش�شة لالإ

أربعة �شهور  ما زال متما�شكاً. ثالثة �شهور ثم ا

وخم�شة ليكت�شف الطبيب املعالج اأن انت�شار 

املر�������س قد توقف. واعت������رب اأن هذه احلالة 

نادرة جداً، بل اإن������ه مل يكن يتوقعها قط. اإل 

ب������ي الطيب اأكرث من  اأن الطبي������ب، مل يرتك لأ

�شنة اأخرى قب������ل اأن ينت�رش املر�س عليه من 

جديد.

اإل اأن اجلل�ش������ات ا�شتم������رت، ومن خالل 

أ  املراقبة الدقيق������ة التي عاناها الطبيب، بدا

أنه م�رشف على حالة �شاذة ومذهلة يف  يدرك ا

أ ينح�رش فعاًل. بل �شار  نتائجها: اإن املر�س بدا

أبي الطيب معاملة خا�شة. يدر�س  يتعامل مع ا

أي�شاً: اأي  كل حالت������ه النف�شية، ويت�شاءل هو ا

�������رش يكمن يف �شدر ه������ذا الرجل حتى اأخذ 

ن�شانية:  ينت�رش على اأ�رش�س مر�س يواجه الإ

�شار الطبيب )ج( يكتب التقرير تلو التقرير 

عن هذه احلالة ويوزع ن�شخاً منه على زمالء 

أبا الطيب كان  له يف بريوت واخلارج. بل اإن ا

م������دار درا�شة موؤمتر طبي بكامله. يف اإحدى 

طباء  الفرتات، عندما جل�س اأمام ع�رشات الأ

يجيب عن كل �ش������وؤال، ويحدد للجميع مدى 

أنه  أنه �شينت�رش.. اإل ا تعلقه باحلياة واإميانه ا

حد، قط، ع������ن هذا ال�شوق العظيم  مل يبح لأ

الذي ميالأ روحه وقلبه وعقله اإىل هدف ما، 

اإىل توٍق م������ا، اإىل م�شتقبٍل م������ا.. يت�شارع يف 

�شدره كدقات القلب.

وعندم������ا اأعلن الطبيب مزه������واً انت�شار 

اأبي الطيب على املر�������س نهائياً، مل ي�شتغرب 

أبو الطيب ذلك، كان واثقاً من النتيجة. ا

❁    ❁    ❁

اأحببت هذا الرجل منذ تعرفت اإليه، كان 

ق������د �شكن حيِّنا الدم�شق������ي منذ عام 1948، 

وكان يتباهى دائماً بزيه الفل�شطيني وبلهجته 

املحببة، اإن������ه ابن حيفا، تلك ال�شاحرة –كما 

كان ي�شفها دائماً- التي تغازل البحر، والتي 

أنامل قدميها. كان  يغ�ش������ل املوج لياًل نه������اراً ا

أبو الطيب يتحدث عن حيفا حديث العا�شق  ا
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يحفظ كل �شعر قيل فيها. ويروي لنا ق�ش�شاً 

أبنائها.. وكنا نتمنى عليه  كثرية عن بطول������ة ا

اأن يروي ق�ش�شه هو. فيتوا�شع ول يروي اإل 

النادر، مع اأن اأكرث من رفيق من رفاق عمره 

أ�شطورية عنه. روى لنا بطولت خيالية وا

❁    ❁    ❁

كنت قد غادرت دم�شق قبل ع�رش �شنوات، 

أبا الطيب،  أبداً ا أن�س ا وقطنت يف بريوت. ومل ا

ه������ذا الرج������ل الفل�شطيني ال������ذي كان يحبه 

كل �شكان احل������ي.. والذي كان ميتلك ذاكرة 

خ�شب������ة حتى اأن معظم �ش������كان احلي كانوا 

يتحلق������ون حوله كل ليل������ة يف املقهى ال�شعبي 

لي�شتمع������وا اإىل ق�ش�ش������ه ورواياته عن حيفا 

وفل�شطني.

أبو الطي������ب يزور بريوت  وعندم������ا اأخذ ا

ألقاه  للمعاجلة مل ين�شني.. ات�شل بي، و�رشت ا

يف كل فرتة يجيء فيه������ا اإىل بريوت.. وكنت 

مدهو�شاً با�شتمرار من قوة اإميانه بالنت�شار 

عل������ى ذلك املر�������س اخلبي������ث.. وكان يروي 

يل تفا�شي������ل م������ا يحدث مع������ه كاأنه يتحدث 

أنه  مع �ش������واه.. كان، حقاً، واثق������اً كل الثقة ا

�شي�شفى.

❁    ❁    ❁

أبو الطيب وقد  يف الي������وم الذي جاء فيه ا

حم������ل النتيجة النهائي������ة بال�شفاء، ملحت يف 

لق الفرح ال������ذي ل ميكن اأن  عيني������ه ذلك الأ

اأملح������ه اإل يف عيني �ش������اب يف الع�رشين، كان 

أراقبه من ال�رشفة،  أن������ا ا يتقدم من منزلنا، وا

أن������ه ثمة  كالطاوو�������س، متح������ركاً كالن�������رش كا

جناحني قويني ي�شاعدانه على هذه احلركة 

ال�رشيعة، بل خي������ل يل، كاأنه فار�س قادم من 

�شهب وقد حمل  غاب������ة ما، على ح�شان������ه الأ

على كاهليه كل �شمو�س الدنيا. بل تنباأت حقاً 

أبا الطيب قد  قبل اأن يدق جر�س الباب، اأن ا

انت�رش. فما اأن فتحت له الباب حتى �شمني 

بق������وة اإىل �شدره. و�شاح مب������لء �شوته الذي 

ا�شتع������اد عافيته متاماً: لقد �شفيت يا اأخي.. 

لق������د �شفيت. ومن خلل دموعنا الفرحة معاً، 

أقّب������ل وجهه ووجنتي������ه، واأربت على  اأخذت ا

أكاد ل اأ�شدق. ظهره العمالق، ا

عندما جل�شنا معاً، نرت�شف قهوتنا.. قال 

يل: كنت موؤمناً بالنت�شار �شدقني، كان لدي 

أنني �شاأ�شتمر،  ذلك ال�شعور القوي والعظيم ا

واأن حلم������ي العظيم لب������د اأن يتحقق. كنت 

�شاأحتق������ر نف�شي لو مت هنا ودفنت يف اأر�س 

غري اأر�شي.

أ�ش������ار بيده �شوب  وتق������دم من ال�رشفة، وا

زرق املتماوج، ث������م �شدين من يدي  البح������ر الأ

حت������ى ل�شقته. وق������ال، م�ش������رياً بكلتا يديه 
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�شوب اجلنوب: هن������اك.. ما وراء هذا املوج 

وهذه اله�شاب اخل�رشاء هناك على �شاحل 

حيفا بني �شج������رة و�شجرة �شاأدفن.. �شدقني 

أن������ا منتظر ذل������ك اليوم العظي������م، ذاك هو  ا

أنني  أنت�رش. كنت موؤمناً ا مل الذي جعلني ا الأ

أنني انت�رشت  �شاأحقق هذا احلل������م.. وطاملا ا

على ال�رشطان.. فلم يعد هناك ما مينع من 

حتقيق هذا احللم.

أب������و الطيب ذلك ال�شباح  عندما �شمت ا

أنني اأمام رجل  امل�شم�������س الندي، اأح�ش�ش������ت ا

عظي������م، لق������د كان يتحرك اأمام������ي ب�شغف، 

يطوي ب������ني جناحيه قلباً م������ن الذهب. ويف 

�ش������دره �شعاع �شباب مذه������ل يف نوره وقوته. 

بل، للحظ������ة، ن�شيني، وتلّف������ت خملفني وراء 

بع������د �شوب  ف������ق الأ أم������ل الأ ظه������ره وراح يتا

اجلنوب اللبناين.. كاأن نظراته متتد ب�رشعة 

ال�شوء لتنحني وتقبل رمال حيفا حيث كان 

¥µ
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أ�شفل درك الفقر اإىل  أمه »بَلُّوق« تيمناً بكلب اأخيها الذي رفعه من ا �شمته ا

ول هّرب �شبعة اآلف �شعرة  اأحد اأهم ثالثة مهربني عرب يف هذه القرن، فالأ

م������ن حلي������ة »حمورابي«، والثاين ه������ّرب �شبعة اآلف فرات م������ن دم ال�شهداء، 

أما »بَلُّ������وق« فقد ذاع �شيته على  أ�شباهه، ا أو ا وكالهم������ا م�شميان با�ش������م كلب، ا

ولياء، ول مديراً عاماً، فهو  أكفان الأ أنه مل يكن مهرباً، ول �شم�شار ا الرغم من ا

نه عّز بعدما كان مهزولً مهم������اًل، فقد ا�شطر اأحد الرعاة اأن  ن������ال �شهرته لأ

كاتب �سوري

العمل الفني: الفنان علي الكفري.
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ي�شتع������ريه مل������دة ث������الث لي������ال اإىل اأن يتاح له 

اقتناء كلباً خ�شو�شياً ب������ال �رشيبة رفاهّية؛ 

ن  ن الذئ������ب ت�شل������ّط عل������ى قطيع������ه، ولأ لأ

امل�شادف������ة بنت ح������رام �شكن »بَلُّ������وق« -على 

هزاله- من الرتب�������س للذئب، والتقاط ذنبه 

أت������اح للراعي قتله، و�شاع اخلرب يف القرية،  فا

فاأكربوا بطول������ة »بَلُّ������وق«، وراح اأهل القرية 

و»امليجنا«  و»العتابا«  املواوي������ل،  »يرندحون« 

الت������ي متّج������د �شجاعت������ه. لك������ن اأح������د بني 

أولياء كب������ار على  »احل�ش������ني« الذين له������م ا

كرا�ش������ي اخلب������ث، »فرعن« عل������ى دجاجات 

أرمل������ة �شهي������د مل يتح ل������ه اأن تُ�شم������ى با�شمه  ا

أّن  أه������ل القرية، وظن������وا ا مدر�ش������ة فن�شيها ا

خرين،  �شهادة زوجة م������زورة عن �شهادات الآ

ف�»زبلوها« على اأط������راف القرية وال�شهامة، 

أبو احل�شني«  وعلى ما يب������دو هذا ما جعل »ا

مزداد طمع������اً بها، فتو�ّشلت كث������رياً �شاحب 

»بَلُّوق« اأن يعريها اإياه، فرق لها حني عددت 

أ�شماء كل ال�شهداء مبا فهم �شهداء ثالثني  له ا

�شباط يف طن������ب الكربى، فاأعارها اإياه، لكن 

أ  أبو احل�شني الق������ّن« حتى بدا ما اإن غ������زا »ا

»بَلُّوق« يعوي، فدبت النخوة يف عروق �شبان 

القري������ة واأجندو »بَلُّ������وق«، فاأطلقوا النار من 

أب������ي  ا �شوك������ه  املخت������ار« فك�������رشوا  »جف������ت 

ن »بَلُّوق« حظه يف ذيله فقد  »احل�ش������ني«، ولأ

ح�شب الن�������رش ل������ه، وازدادت �شهرته، حتى 

باتت ق�ش�شه من اأهم م�شل�شالت »الفنتازيا« 

التاريخية يف القري������ة، وراح كل اأهل القرية 

ي�شتعريونه اإم������ا حلماية دجاجهم واأغنامهم، 

واإم������ا ملرافقتهم يف لي������ايل احل�شاد متربكني 

ب�شحبت������ه، بينما كان احل�ّشاد يرددون بقهر: 

أّما �شاحبه فقد  هجم ال�شوق عل������ى »بَلُّوق«. ا

ا�شتثم������ر حاج������ة القرية اإلي������ه، و�شار يحّدد 

عارته، اأما هو فكان ي�شطحبه  اأجراً عالياً لإ

يف التهريب، ليقوم با�شتط������الع الطريق له، 

فاإن �ش������ادف دورية »جمارك« تقوم برباطها 

املقد�س عل������ى الدريق، ف������كان ينبح نبحتني 

لينبه �شاحب������ه. وهلّت. بف�شل حنكة »بَلُّوق« 

ال�شرتاتيجية يف خمادع������ة »اجلمارك« _ 

على �شاحبه خ������ريات التهريب. وحني راأت 

اأخت �شاحب »بَلُّوق« خري الكلب على اأخيها 

�شّمت ابنها با�شمه، وفعال حلقت بركة ال�شم 

بابنها، فما اإن �شب حتى عمل »جر�شوناً« يف 

اأحد املطاع������م امل�شه������ورة بتق������دمي »الفّتة« 

»احلم�شّية«، فكلف مي�شح الطاولت وغ�شل 

ال�شح������ون، وتلبي������ة طلبات الزبائ������ن، لكن، 

ن الغامط التاريخ خبالن  أق������ول. لأ وللتاريخ ا

أبر�������س - كان »بَلُّوق« مبه������راً باأناقة لبا�شه،  ا
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الرغم  على  وتعابريه، 

م������ن كون������ه جر�شوناً، 

فما اإن يدخل املطعم 

اأحد الزبائن، ثم يجل�س 

حتى  طاول������ة  عل������ى 

يتقدم منه، ويقول يف 

أنوثي: �رشفت  تهذيب ا

أوام������ر  ي������ا »با�ش������ا«، ا

�شعادت������ك، ثم ي�شغي 

–باهتم������ام بالغ- اإىل 

الذي  الزبون  طلبات 

بعب������ارات  ينفخ������ه 

ترحيب، مل ي�شمعها يف 

حياته اإل عند هذا اجلر�شون، فيجعله يحلق 

حلظة يف جن������اح »البا�شوية« وت������ارة بف�شاء 

القي�رشية. وقب������ل اأن ي�شطدم بروؤية �شحن 

الفتة اأمام جاره الذي يعني »منتوف« ولي�س 

ل������ه اأن يحلم ب������اأن يكون كل������ب »با�شا«، يقول 

بح�رشة ل�»بَلُّ������وق«: �شاآكل عل������ى ذوقك، اأنت 

اإن�ش������ان رفيع الذوق، ف������ريد »بَلُّوق«: هذا من 

فخامة توا�شعك، �شتاأكل »فتة ُحُم�شّية« من 

أليزابث«، �شيدي،  تلك التي قدمتها اأم�س ل�»ا

مراء وكبار  هذا مطعم فلكلوري ياأكل منه الأ

امل�شوؤولني. قد ل تراهم اأنت، لكنهم �شدقني 

ل مي������ر ي������وم اإل ويطلبون »فتتن������ا« فرن�شلها 

ن »بَلُّوق« ركب لل�شانه ن�شف نعل  اإليه������م، ولأ

كما يقول اأ�شدقاوؤه- فهو بارع التزحلق اأزقة 

ال������كالم، و�شوارع احلك������ي، ول�شانه ل يحفى 

من »جزمة« التعابري امللوكّية يف املدح والثناء 

أك������رث ما يوؤمل������ه هو تهكم  والنف������خ. على اأن ا

املراهق������ني الذي������ن ما اإن يرون������ه بعد العمل 

حتى ي�شمعه������م، ينادون: »واحد فتة«، »اثنني 

حم�������س بزي������ت«، »�رشفي�س« يا ول������د، لكن 

للتاريخ م������رة ثانية اأقول: كان »بَلُّوق« �شبوراً 

ومتفاني������اً، لق������د تقّم�������س دور »اجلر�ش������ون 
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نكليزي«، ف������رتاه حني يخرج مع اأ�شدقائه  الإ

لل�شه������رة يف اأحد املقا�ش������ف مقلداً اأ�شحاب 

الكرا�ش������ي، ميار�س كل عنجهي������ة امل�شوؤولني، 

أنه خبري يف  ف������ال يعجبه العجب ول �شيم������ا ا

�شغ������ل »اجلرا�ش������ني«، فتج������ده يرجع �شحن 

ن »تبلته« غري م�شغولة بحرفية،  احلم�س؛ لأ

وو..، لكن �رشعان م������ا كان ين�شى »با�شويته« 

امل�شتع������ارة عندم������ا كان ي�شم������ع »اجلر�شون« 

أو »ن������ارة« يا ولد.  ين������ادي، واحد حم�������س، ا

فيجي������ب امل�شك������ني �شهواً: ب������ني يديك معلم، 

وا�ش������ل، في�شحك جل�ش������اوؤه قائلني اأنت هنا 

زبون يا »بَلُّ������وق« �شّحكت العامل منا، فينك�رش 

ويق������ول: �شب������اب ال�شغ������ل لي�س عيب������اً، وكان 

»بَلُّوق« كلباً يف ح�شا�شيته لروح امل�شوؤولية، اإذ 

ي�شم رائحة مر�س امل�شوؤولية يف النفو�س عن 

بع������د ميل �شوئي كما يق������ول، فقد لحظ اأن 

اأح������د زبائنه على ما يف �شلوكه، ومظهره من 

أن������ق يف اللبا�س واحلكي،  �شماجة، يبتذل التا

وكاأنه »جوك������ر« ركب لل�شان������ه ن�شف »نعل« 

»ع�شمل������ي« يجع������ل انزلق������ه -منعطف������ات 

ن »بَلُّوق« يعرف –اأن  »البا�شوية«- اأعرج. ولأ

ه������ذا املطعم حمط������ة بع�س الزبائ������ن الذين 

يتدربون على ت�شلّ������ق املنا�شب- فقد اعتنى 

به������ذا الزبون ال������ذي عّرفه بنف�ش������ه: ا�شمي 

أنا رئي�س جلنة  »دي������ب الدنيا«، وبال فخ������ر، ا

تنظي������م املهرجانات يف مكت������ب دفن املوتى، 

وع�ش������و �������رشف يف نقاب������ات »املكن�شيانية«، 

واملتاح������ف وحفاري قب������ور مدي������ري تربية 

الدواجن، وتكنولوجي������ا ال�شت�شعار عن بعد، 

ورئي�س فخري لفرقتي »دبك������ة« ال�شت�شقاء 

أم������ني �رش امل�������رشح املدر�شي  ب�»الدلعون������ة«، وا

أّوه »بَلُّ������وق«، ورّدد: ما �شاء  لل�ش������م والبكم. تا

اهلل، م�شبع امل�شوؤوليات اأنت، واهلل ا�شم على 

م�شم������ى، قال »دي������ب الدني������ا« بتوا�شع جّم: 

أ�شتطيع  نني ل ا أن������ا اخرتت مطعمكم لأ واهلل ا

اإل العي�������س مع اجلماهري الكادحة التي تاأكل 

مربيالية،  الفت������ة لتفّت ع�ش������د الع������دو، والإ

والرجعي������ة، ول������ول تدخل »بَلُّ������وق« لرجتل 

أنه اأمام »بيبي«  خطاباً حما�شياً، فقد اأدرك ا

م�ش������وؤول واعد، فجّد بدرا�شة �شهيته، فعرف 

أن������ه �شديد الولع بالب�ش������ل، وكان من تقاليد  ا

املطع������م اأن تو�شع ب�شل������ة �شغرية مع �شحن 

»املخلل« للزبون فقط، وهذا ما اأحرج »ديب 

الدنيا« اإذ كان من هواة اأكل الب�شل، وهكذا 

حط »بَلُّوق« اإ�شبعه على قطة �شعف »ديب«، 

ف������راح يجلب ل������ه ن�ش������ف ب�شلة، ث������م يبداأ 

مبراقب������ة حرقت������ه للمزيد غ������ري اأن اخلجل 

أ اأحد الزبائن  مينعه، ول �شيم������ا عندما جترا
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الذي تبدو علي������ه نعمة الياأ�س، وطلب ب�شلة 

ول م������رة خالعاً عن  زيادة، ف������رد »بَلُّ������وق« لأ

نوث������ة: الطم������ع بالدين ل  ألفاظ������ه قن������اع الأ ا

بالب�شل، فحطم هذا الرد املهني حلم »ديب« 

بطل������ب املزيد من الب�شل، وقد ق�شد »بَلُّوق« 

أك������رث ما  به������ذا الت�������رشف ابت������زاز »دي������ب« ا

ي�شتطيع، فتعمد اأن مير من اأمامه حني يراه 

قد اأنهى ب�شلت������ه حاماًل ب�شلة كبرية مق�رشة 

لمع������ة، تطري له������ا ع�شافري مع������دة »ديب«، 

وي�شيل ريقه، ويعطيها جل������اره قبيل انتهائه 

م������ن طعامه، فال يلبث اأن ي������اأكل منها جزءاً 

أكل������ه، ويراقب »بَلُّوق«  ي�شرياً حتى يفرغ من ا

م������ن مكانه حترق »ديب« الذي حاول مرة اأن 

يغافل »بَلُّ������وق« ليختل�س بقي������ة ب�شلة جاره، 

لكن »بَلُّ������وق« كان له باملر�شاد، فما اإن مل�شها 

حت������ى تنحنح، فكف »ديب« ي������ده، وظل على 

أنه  هذه احلال حتى عقده، وملا ايقن »بَلُّوق« ا

اأغرى الدب بالدب�س، رفع الب�شل من وجبة 

»دي������ب« املعتادة، فطفح قهر »ديب«، ولحظ 

اأن رجلي������ه راحت »تَْدبُك« على الرغم من اأن 

م�شح������ة املوتى هي الت������ي طفت على وجهه، 

لق������د �شحن بعب������وة انتحارية اجت������اه خجله، 

فقام اإىل »بَلُّوق«، وقال له بانك�شار: لو�شمحت 

ب�شلة، فرد »بَلُّوق« اأحلى ب�شلة للبا�شا وقدم 

آة عك�شت  له ب�شل������ة كب������رية م�شقولة كم������را

بهجت �شحن������ة »ديب« مث������ل »دلعونة« ارتفع 

�شك������ري حلنه������ا، وراح »بَلُّ������وق« كل يوم يزيد 

كمية الب�شل وعروق النعنع، واإمعاناً باخلبث 

جلب قارورة عطر زعرت بري واخز، فينتظر 

»ديب������اً« حتى يفرغ م������ن اأكل ب�شله، فيقرتب 

منه قائ������اًل: �شّل على النبي، عّطر �شاربيك، 

أنها تكنولوجيا فعالة يف اإزالة  فاأفهم »ديباً« ا

رائحة الب�شل، وهذا م������ا جعله يلتهم ثالث 

أو  ب�ش������الت بال خوف م������ن نق�������س الكمية ا

الرائح������ة، واتخ������ذ »بَلُّوق« �شاحب������اً مكرهاً 

يام،  لت������دوم عليه نعم������ة الب�ش������ل، ودارت الأ

وانقطع »دي������ب الدنيا« ع������ن املطعم. خّمن 

»بَلُّ������وق« اأن »البيبي« منَّ الزمن عليه بكر�شي 

»�شرَتْ«، و�شاد من الدنيا عظاماً ت�شبع ذئاب 

الدني������ا، واإل م������ا ال������ذي يعو�شه ع������ن نعمة 

الب�ش������ل، وراح »بَلُّوق« ي�شاأل عنه حتى عرف 

أن������ه �شاد كر�شي������اً كل الكرا�شي دونه عظام،  ا

ذهب اإىل زيارته، لكنه فوجئ بربوده، فاأخرج 

عط������ر الزع������رت، وق������ال: �شاربيك ي������ا با�شا 

أيام زم������ان، الب�شل  البا�ش������ات، اهلل يذك������ر ا

م�شت������اق ل������ك. اأدرك البا�شا امل������اأزق، فقطع 

حدي������ث »بَلُّوق« خ�شي������ة اأن مينن������ه باإكرامه 

أية خدمة، رد »بَلُّوق«  بالب�ش������ل، �شيد »بَلُّوق« ا
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با�شا كلك نظر، اأتذكر كيف كنت اأح�س بك، 

أن������ا »حم�شوبك«، تكرم عل������ي بوظيفة قريبة  ا

من������ك وث������ق اأين �شاأعطر من�شب������ك لو اأكلت 

ب�شل ال�شوق كل������ه دفعة واحدة. ع�س »ديب 

الدنيا« عل������ى كر�شي اأكرب م������ن دنيا ماليني 

آكل������ي »الفت������ة« يف بل������دة لها ال�ش������در دون  ا

أيُّ عمل ينا�شبك، رد »بَلُّوق«  العاملني، وقال: ا

مدي������ر مكتب������ك، واأخ������رج من جيب������ه ب�شلة 

وو�شعها على الطاولة قائاًل: »�شبيك لبيك« 

ب�ش������ل الكون بني يديك، نط »ديب« من وراء 

الطاول������ة ليختط������ف الب�شل������ة، ويخفيها يف 

درج������ه، قائ������اًل: ا�شرتن������ا لع������ن اهلل الب�شل 

و�شاعت������ه، �شدقن������ي �شاأ�شدر ق������رار تعيينك 

أيام حتى اأ�شبح »بَلُّوق«  اليوم. وفعاًل ما هي ا

مدي������ر مكتب ال�������)..(، يتمط������ى على كر�شي 

فخم مث������ل كي�������س ب�شل مته������دل، وميتطي 

�شي������ارة. والنا�س عل������ى قهره������ا� داأبت على 

التّزل������ف اإليه قائلة ي������ا با�شا، بدلً من واحد 

فت������ة. وكان ل يرتدد »بَلُّ������وق« اأن يزعق باأعز 

أ�شتاذ »بَلُّوق«،  أنا ا اأقربائه: اإن ناداه ب� »بَلُّوق«، ا

فهمت يا فهمان زمانك، افهم هذا الكر�شي 

أرنباً اأمامه، واهلل حقه ب�شلة  ال������ذي يجعلك ا

عندي. وكان اأقرب������اوؤه عندما يجدون مكتبه 

ينبطح������ون  »الكراف������ات«  ب������ذوي  غا�ش������اً 

مبقاماته������م، ومقالتهم ب������ني رجلي كر�شيه، 

يبلعون قهرهم ويقول������ون هجم ال�شوق على 

»بَلُّوق«، ويلومون اأهاليهم ويقولون يف �رّشهم: 

ما دام اأهلنا يعرفون فاأل الكلب »بَلُّوق« ترى 

أو با�شم اأي  م������ا �رشهم لو �شمونا با�شمه؟؟؟، ا

كلب، ترى قلة كالب يف هذه ال�شيعة؟؟؟

¥µ
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عمال املكتوبة  خرية للعديد من دور الن�رش ع�رشات من الأ حتوي القوائم الأ

أنواع عديدة ترتاوح بني الكتابات  عمال على ا بالنكليزي������ة عن دم�شق تتوزع الأ

دبية والتاريخية والفنية وكذلك ال�شعر وق�ش�س اخليال العلمي. فيما يلي  الأ

عمال التي �ش������درت بالنكليزية والتي ت�شمنت  أ�شهر الأ ق������راءة ملجموعة من ا

يف عناوينها ا�شم »دم�شق«. يحمل ا�شم دم�شق اأحياناً اإ�شارة مبا�رشة اإىل مدينة 

دم�شق:

ا�شم ثقايف يف املكتبة العاملية

اأديبة وناقدة �سورية- مدر�سة يف )جامعة اوك�سفورد( بريطانيا.

العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمه.

❁

ò

❁
د. عطارد حيدر
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دم�ش������ق حيث تب������دو دم�شق حمج������اً لل�شواح 

كادمي������ني الذين  الثقافي������ني والدار�ش������ني الأ

جتذبهم ال�شهرة العاملية لدم�شق التي  

مازالت حتم������ل تاريخها فيها. يف اأحيان 

اأخرى يحمل ا�شم دم�شق معنى جمازياً �شائعاً 

دب الغربي ويرمز اإىل حلظة الك�شف،  يف الأ

أم������ا تعبري »طريق دم�شق« وه������و تعبري �شائع  ا

وربي  دب الأ دب العامل������ي ويف الأ ج������داً يف الأ

ب�شكل خا�س فهو يرم������ز اإىل الطريق ال�شاق 

الذي يجب اجتيازه للو�شول اإىل حيث الهداية 

واخلال�س. هذه املع������اين الرمزية واملجازية 

م�شتق������اة من الكتاب املقد�س الذي تكرر فيه 

�شارة اإىل  ا�شم دم�شق كث������رياً وخا�شة عند الإ

طريق دم�شق الذي جتلت فيه الروؤيا املقد�شة 

للقدي�س بول�س وهو يقطع �شهل كوكب جنوب 

دم�ش������ق وهي الروؤيا التي قادت������ه اإىل كني�شة 

حنانيا يف دم�شق حيث ح�شل على الهداية. 

ألفتها اأقالم  ت�ش������م هذه القائمة الكتب التي ا

معروف������ة وحازت اإعج������اب املخت�شني وتلك 

أو ح������از اأ�شحابها على جوائز.  التي حازت ا

لقي������ت جميع هذه الكتب رواجاً وترحيباً من 

النقاد والقراء على حد �شواء.

❁    ❁    ❁

 »مراآة لدم�سق«

تاأليف: كولن ثوربن

يق������دم الكاتب نف�ش������ه بو�شف������ه عا�شقاً 

أنه »فعل ع�شق«  لدم�ش������ق وي�شف كتابه على ا

للمدين������ة التي يحبه������ا كثرياً ي�ش������رب الكتاب 

اجلذور التاريخي������ة لدم�شق احلديثة ويقدم 

�شجاًل زاخ������راً و�شاح������راً للمدينة منذ فجر 

تاريخها الذي �شهد ح�شارة العموريني وحتى 

منت�شف ال�شتينيات. يركز الكتاب على درا�شة 

التاريخ الثقايف والتقاليد الثقافية الرا�شخة 

للمدينة ويتخلل الكتابة التدوينية �رشد مليء 

عجاب باملدينة املحبوبة وكثري  بالطرافة والإ

م������ن احلكايا ع������ن الرحال������ة والرحالت يف 

فرتات تاريخية خمتلفة ي�شف النا�رش الكتاب 

آة لدم�شق هو ت�شوير فريد ملدينة  بقوله: »مرا

حداث  ل نعرف عن حقيقتها الكثري ب�شبب الأ

و�شط يف ال�شنوات  التي ع�شف������ت بال�رشق الأ

أن�شط كتاب الرحالت  خرية وهو بقلم اأحد ا الأ

واأكرثه������م �شعبي������ة«. هذه الطبع������ة والتي مت 

ول 2008  عالن عن �شدورها يف كانون الأ الإ

هي الطبعة الثانية واملعدلة من الكتاب الذي 

ول 1996  وىل كان������ون الأ �ش������درت طبعته الأ

كولني ثورب������ون ح�شب و�شف نا�رشه هو �شيد 

�شفار  الكتابة الكال�شيكية عن الرحالت والأ
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بال منازع وهو اأحد الفائزين بجائزة توما�س 

كوك العاملية لكتب الرحالت. �شدر اأول كتبه 

عام 1982 وكان يتن������اول رحالته يف دم�شق 

ولبنان وقرب�س.

❁    ❁    ❁

ال����رشق  ح���وار  دم�س���ق:  يف  �سم���ل  »مل 

والغرب«

تاأليف: ندوى عرار

تدور ه������ذه الرواية حول فيكتوريا الفتاة 

التي تكت�شف عند موت والدها الر�شتقراطي 

النكلي������زي اأن اأمها الت������ي لتعرفها مازالت 

أنها من اأ�ش������ول عربية  عل������ى قيد احلي������اة وا

أي�ش������اً اأن لها اأخت تواأم تعي�س مع  وتكت�شف ا

اأمها. يقودها هذا الكت�شاف اإىل دم�شق حيث 

�شالم. هذه هي  تتعل������م الكثري عن العرب والإ

وىل لندوى التي ولدت وعا�شت يف  الرواية الأ

أملانيا ودر�شت يف اأمري������كا وبريطانيا وفيها  ا

تاأم������ل مبد ج�������رش بن ال�������رشق والغرب عرب 

التقاء اأختني تنتميان حل�شارتني خمتلفتني.

❁    ❁    ❁

املدين���ة  يف  اخلفي���ة  الكن���وز  »دم�س���ق: 

القدمية«

تاألي���ف بريجي���د كين���ان، ت�سوي���ر تيم 

بيدو، تقدمي وفيق �سعيد

يتب������ع الكتاب خطة حمكم������ة يف للتوفيق 

ين الن�س وال�شور يف اإ�شاءته لتاريخ املدينة 

الغن������ي الذي ميتد لق������رون طويلة مما ي�شد 

القارئ ملتابعته �شفحة ف�شفحة يتيح الكتاب 

نكليزية فر�شة نادرة لدخول  أي�ش������اً لقراء الإ ا

بع�س م������ن اأجمل البيوت يف دم�شق القدمية 

ويق������دم تركيبة ممتعة مت������زج بني الطرائف 

واحلكايا والو�شف الدقيق للم�شاهد واملعامل 

يعلق اأح������د الكتاب الذين قام������وا مبراجعة 

للكت������اب بالقول: »لقد ع�ش������ت فرتة يف هذه 

أي������ت بع�شاً من  املدين������ة احليوية العامرة ورا

بنية املعروف������ة العامة والتي مت ت�شويرها  الأ

يف الكت������اب لكن اجلانب ال������ذي يعتمد عليه 

ت�شوي������ق الكتاب ه������و قدرته عل������ى الدخول 

م������ر الذي ل ميكن  اإىل بي������وت كثرية وهو الأ

اأن يتي�������رش ل�شواح عادي������ني اأو طالب زائرين 

أ�شعفهم احلظ بالتعرف على  للمدينة اإل اإذا ا

�رش التي تقيم يف هذه البيوت« كينان  بع�س الأ

الكاتب������ة ال�شحفية الت������ي اأقامت يف دم�شق 

لفرتة طويلة وح������دت جهودها وقدراتها مع 

الع������ني الرائية للم�شور املوه������وب تيم بيدو 

ليقدم������ا معا هذا ال�شج������ل احليوي للمدينة 

العريق������ة وليك������ررا نداءهم������ا للحفاظ على 

قل������ب املدينة. و�شفت الكاتبة ماري مورغان 

�شميث من جمل������ة »ليرباري جورنال« الكتاب 

بالق������ول: »يعترب بع�س العلم������اء دم�شق اأقدم 
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مدينة ماأهولة ب�شكل متوا�شل يف العامل، وقد 

تعاقبت عليها خالل تاريخها الطويل فرتات 

كانت فيه������ا عا�شمة باذخ������ة �شهرية واأخرى 

تعر�ش������ت فيها للغ������زو اخلارج������ي كل هذه 

املراح������ل يعك�شها البني������ان املعماري للمدينة 

ال������ذي تب������دو معه مدين������ة مليئ������ة بالق�شور 

العظيمة والبي������وت التاريخي������ة الباذخة يف 

عام 1979 اأعلن������ت منظمة اليون�شكو دم�شق 

موقعاً لل������رتاث العاملي ولكن ه������ذا اجلمال 

يذوي بتاأثري الزمن كما اأن العديد من املباين 

التاريخي������ة حتتاج اإىل جتدي������د وترميم«. يف 

حناي������ا ال�رشد وال�ش������ور الكثري م������ن ر�شائل 

�شالي������ب املعمارية املتنوعة  احلب البليغة لالأ

يف دم�شق القدمي������ة وق�شورها وم�شاجدها 

كادمييني  وبيوته������ا. الكتاب مرجع ه������ام لالأ

وكذل������ك للمكتبات العامة وه������واة ال�شياحة 

الثقافية.

❁    ❁    ❁

»دم�سق: نكهة مدينة«

تاألي���ف رفي���ق ال�سام���ي وم���اري ال�سام���ي 

فا�سل

يتبع الكت������اب رحلة رفيق ال�شامي واأخته 

ماري ع������رب مدينتهم الت������ي ي�شميانها »ملكة 

امل�رشق« رفيق ال�شامي كاتب الرحالت الذي 

حازت كتاباته جوائز ع������دة، ق�شا�س يجيد 

�������رشد احلكايا مبا فيها تل������ك التي ت�شل اإىل 



دم�صق: ا�صم ثقايف يف املكتبة العاملية

العــــــدد 545 �شــــــباط   2322009

�شمع������ه من دون ق�شد وه������و على كر�شيه يف 

املقه������ى. الكتاب يزخ������ر بامل�شاه������د احلية 

�شواق ال�شعبية  وبو�شف التقاليد املحلية والأ

طباق ال�شامية التي تقدم اأخته بالتف�شيل  والأ

طرق �شنعها. ول������د رفيق ال�شامي يف دم�شق 

عام 1946 ومار�س ال�شحافة فيها ثم هاجر 

أملاني������ا حي������ث ح�شل عل������ى دكتوراه يف  اإىل ا

الكيمياء بينما كان يتابع عمله ال�شحفي. يف 

أ�ش�س جمعية اأدبية با�شم �شودويند  عام 1980 ا

)ري������اح اجلنوب ( وكذل������ك منظمة التعددية 

الثقافية )بويل كون�شت- فريين( ح�شل على 

ع������دة جوائز اأديبة مبا فيه������ا جائزة هريمان 

أ�شهر رواياته »اجلانب  هي�شه ال�شهرية. م������ن ا

املعت������م للحب« وقد ن�رشته������ا دار هان�رش عام 

.2004

❁    ❁    ❁

»دم�سق: تاريخ«

تاأليف: رو�س برينز

أو »تاريخ  �شدر كت������اب »دم�شق: تاري������خ«ا

أك������رب دور الن�رش العاملية  دم�شق« عن اإحدى ا

وهي دار روتل������دج الربيطانية ي�شلط الكتاب 

ال�شوء ب�شكل عام على تاريخ دم�شق الطويل 

الذي ميتد على اآلف من ال�شنني لكنه يركز 

بحثياً وت�شويرياً عل������ى الفرتة املمتدة مابني 

الق������رن اخلام�������س والق������رن ال�شاد�������س ع�رش 

وي�شتك�شف تطور الف������ن املعماري يف املدينة 

خاللها الكتاب يزخر بال�شور والتخطيطات 

املعماري������ة والتي كم������ا يقول النا�������رش »تتبع 

أث������ر حكاية هذا امل������كان الغني املهم واملتنوع  ا

ول مرة  عرب تط������ور ثقافته املادية ويق������دم لأ

بالنكليزي������ة كتاباً بهذا احلج������م ي�شتك�شف 

ب�شكل فريد وموؤثر هذه املدينة ال�شاحرة«.

❁    ❁    ❁

»الرق�س يف دم�سق«

تاأليف: نان�سي ليند ي�سفارن

�شدر هذا الكتاب بالنكليزية بعد اأن كان 

أثار  ق������د �شدر بالعربية قبل ع�������رش �شنوات وا

�شدى وا�شع������اً عرب العامل العربي جاء الكتاب 

نتيجة بح������ث اأنرثوبولوجي قامت به الكاتبة 

آثرت و�شعه يف قالب اأدبي.  يف �شوري������ة وقد ا

ي�شم الكتاب ت�شع ق�ش�س ق�شرية تدور حول 

مو�ش������وع احلب وتتخذ دم�ش������ق م�رشحاً لها. 

يحاول الكتاب اأن يتح������دى ال�شور النمطية 

ال�شائع������ة يف الغ������رب ع������ن الرج������ال العرب 

باعتباره������م متطرفني وعن الن�شاء العربيات 

باعتبارهن �شحايا. يف ثنايا حكايات احلب 

تتناثر حكايا اأخرى فرعية عن الغنى والفقر 

وال������زواج والهجران والطم������وح والدعاء يف 
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مقدمة الكت������اب التي حتمل عنوان »جوارب 

القر�شان« ت�������رشح ليندي�شفارن باإ�شهاب ملاذا 

اخت������ارت اأن تكت������ب نتائج بحثه������ا امليداين 

أدب������ي وكيف اأن  نرثوبولوج������ي يف قال������ب ا الأ

الق�ش�������س �شاعدتها على تق������دمي �شورة ل 

طروحة اأكادميية اأن تقدمها. ميكن لأ

❁    ❁    ❁

»رحلة اإىل دم�سق«

تاأليف: ديفيد كريغ

هذا ه������و عنوان الن�������س امل�رشحي الذي 

كتبه الكات������ب امل�رشحي ال�شكوتلندي ال�شاب 

اإنتاج������ه وباأعماله ذات  و»املعروف بغ������زارة 

املحتوى الفكري ال������ذي يحث امل�شاهد على 

التفكري »ح�ش������ب و�شف الناق������دة دومينيك 

كافندي�������س«. مت تق������دمي العر�������س امل�رشحي 

ال������ذي ي�شتند اإىل هذا الن�������س والذي حمل 

ول ملهرجان اأدنربة  العنوان نف�شه يف اليوم الأ

أثنى النقاد  لله������واة يف �شيف ع������ام 2007 وا

على قرار اختي������ار »رحلة اإىل دم�شق« ليكون 

عر�س الفتتاح.

ديفيد كريغ الكاتب امل�رشحي الذي اأقام 

لفرتة غ������ري قليلة يف دم�ش������ق و�شافر متنقاًل 

ثارة  و�شط ي�شتطيع بجمعه لالإ عرب ال�رشق الأ

والطراف������ة واجلدي������ة اأن يقدم �ش������وراً عن 

املنطق������ة حية ومعقدة ومتدفقة يف اأن واحد 

ح������اول العر�س ك�رش الفرتا�ش������ات وال�شور 

و�شط ب�شكل عام من  ال�شائعة ع������ن ال�رشق الأ

خالل متابعت������ه لبول ال�ش������اب ال�شكوتلندي 

الذي يعمل يف بي������ع الكتب وت�شويقها. ي�شل 

بول دم�شق حاماًل كتب تعليم اللغة النكليزية 

ويقيم يف فن������دق يف و�ش������ط املدينة. تهيمن 

حداث �شا�شة  على البهو الذي جتري فيه الأ

حداث  تلفزيوني������ة �شخمة تعر�������س اأخبار الأ

وال�شطراب������ات التي جت������ري م�شاهدها يف 

و�ش������ط. يبدو  بل������دان عدي������دة يف ال�رشق الأ

خبار عن اإغالق  بول ع�شبياً عند تلقي������ه الأ

مط������ار بريوت ويعرب عن خوفه من اأن يذهب 

�شحية لعمل اإرهابي ولكنه يكت�شف بالتدريج 

أ�شا�������س لها واأن هناك مبالغة  اأن خماوفه ل ا

عالم عن������د ت�شوير  �شدي������دة يف و�شائ������ل الإ

مايجري �شم������ن عر�شه لت������اأزم احلوار بني 

العرب والغ������رب ول�شوء الفهم الذي يقع فيه 

املواط������ن الغربي ب�شبب ت�شلي������ل املوؤ�ش�شات 

املركزي������ة ي�ش������ري الن�������س اإىل خيب������ة العرب 

العلمانيني من ت�شاهل بريطانيا مع ن�شاطات 

�شوليني ومنظماتهم على اأر�شها. الأ

ب������ول املندفع يتعل������ق مبنى الت������ي تعمل 

وكيل������ة للن�رش يف ال������دار الت������ي يتعامل معها 



دم�صق: ا�صم ثقايف يف املكتبة العاملية

العــــــدد 545 �شــــــباط   2342009

والتي تت�شم������ن مهماتها الحتكاك بالرقابة 

عجاب  للح�شول عل������ى اإذن الن�رش ينم������و الإ

ب�شكل متبادل وحتف������ل احلوارات عن النحو 

والقواع������د يف اللغة النكليزي������ة بتلميحات 

فعال اإىل اإ�شارات  ع�شقية ويتحول ت�رشيف الأ

غزلي������ة من بول ال������ذي يح������اول تعليم منى 

ف�شاح عن م�شاعرها وينجح اإىل حني لكن  الإ

منى تبقى مثل مدينتها التي اأ�رشت قلب بول 

خرى، بعيدة وغام�شة حتى النهاية. هي الأ

❁    ❁    ❁

»تاجر دم�سق«

تاأليف: دوان �سرتاديل

ول  رواي������ة جتري اأحداثه������ا يف القرن الأ

امليالدي حي������ث يجول تاجر يف منطقة �رشق 

املتو�شط مع معاونيه الت�شعة باحثاً عن ف�شل 

مفق������ود من الكتاب املقد�������س يحمل نبوءات 

كونية. ميزج الكتاب ما بني البحث التاريخي 

حداث مع  دب������ي. تت�شاع������د الأ واخلي������ال الأ

أه������واء املعاون������ني الت�شع������ة الذين  ت�ش������ارب ا

يتناف�ش������ون للح�شول على التحف������ة الثمينة 

ويعي�شون احلب واخلديعة والك�شف والروؤيا 

ميان. والبحث عن اخلال�س وقوة الإ

❁    ❁    ❁

»طريق دم�سق«

تاألي���ف: لو�س كو�ستل���ي )كاتبا( وغريغ 

ميكر )م�ساهمًا جزئيًا(

�شواق  الكت������اب الذي نزل حديث������اً اإىل الأ

يعتم������د على ن�س �شيناري������و كان كو�شتلي قد 

ثارة  كتبه وله������ذا ينجح يف توظيف عن�رش الإ

من������ذ البداية. الرواي������ة تاريخية تعتمد على 

�شرب القدي�ش������ني يف تقدميه������ا لل�شخ�شيات 

ح������داث. تتابع احلبك������ة الرئي�شية بحث  والأ

ف�شل بني خيارات �شتالزمه مدى  بول عن الأ

احلياة. يف ر�شمه ل�شخ�شيتي بطلي الرواية 

بول وحبيبت������ه بريتني مي������زج الكاتب ب�شكل 

ناجح ب������ني عنا�رش ال�شخ�شي������ات التاريخية 

واملعا�������رشة يرافق الكت������اب قر�س م�شغوط 

)�شي دي( عليه مو�شيق������ا الفيلم الت�شويرية 

نا�شيد التي يحتويها  غاين والأ وكذلك كل الأ

الن�س.

❁    ❁    ❁

»دم�سق«: من ق�س�س اخليال العلمي

تاأليف: داريل غريغوري

اأعيد مرت������ني ن�رش هذه الرواية الق�شرية 

دب اخلي������ال العلمي وحتمل  الت������ي تنتمي لأ

ا�ش������م »دم�شق« كان الن�������س قد ن�رش يف جملة 

دب واخليال العلمي عام 2006. �شدرت  الأ
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هذه الرواية يف وقت واحد �شمن مو�شوعتني 

ف�شل كتب  وىل ه������ي »املجلد ال�شن������وي لأ الأ

اخلي������ال العلمي« من حتري������ر غاردنر دوزوا 

والثانية هي مو�شوعة »اأف�شل ق�ش�س اخليال 

العلمي« من حترير ديفيد هارتويل وكاثرين 

كرامر كان������ت الرواية قد �شنفت عام 2006 

باعتبارها م������ن اأف�شل الرواي������ات وذلك يف 

القائمة التي تن�رشها جملة »لوكا�س« �شنوياً. 

أة  تدور الق�شة حول الرحل������ة الروحية لمرا

يف بحثها ع������ن اخلال�������س وانتظارها لروؤيا 

مقد�شة.

❁    ❁    ❁

»مت�سول على بوابة دم�سق«

تاأليف: يا�سمني زهران

ي�ش������ري العن������وان اإىل بواب������ة دم�شق وهي 

اإح������دى بواب������ات القد�س القدمي������ة وحتكي 

آث������ار يكت�شف من خالل  الرواي������ة ق�شة عامل ا

عمله اخليوط الغام�شة حلكاية يق�شي ع�رش 

�شنني من عمره حم������اولً فك اأ�رشارها يروي 

ثار اأطرافه ق�شة  ال�������رشد الذي يجمع عامل الآ

أة فل�شطينية  حب بني رج������ل اإنكليزي وام������را

يتمزقان بني م�شاعرهما وولءتهما الوطنية. 

يف خلفي������ة ق�ش������ة الع�شق جت������ري الق�ش�س 

املوجعة للت�������رشد الفل�شطيني والتهجري الذي 

يهدد الهوية والذاكرة والتاريخ الثقايف وذلك 

اإىل جانب ق�ش�س الوفاء واخليانة وال�شدق 

والنفاق كل هذه اخليوط تت�شابك لتقود اإىل 

خامت������ة ينت�رش فيها احل������ب يف نهاية طريق 

مليء بعذاب������ات املحب������ني وخ�شاراتهم تقول 

الكاتبة مري������ام كوك يف كلمة النا�رش: »رواية 

مظلمة وحبكة عاطفي������ة حلكاية عن احلب 

مل  واملكيدة واخلداع كل كلمة فيها تن�شح بالأ

الفل�شطيني«.

❁    ❁    ❁

»دم�سق وا�سطنبول«

تاألي���ف: طلع���ت �سرتوك���ريك و�ستيف���ان 

�سرتوكريك

أ�شفار �ش������در حديثاً يف  كت������اب رحالت وا

ماكن  ال�شوي������د يحمل اأحدث ال�ش������ور عن الأ

التاريخي������ة واملقد�شة يف دم�ش������ق وا�شطنبول 

التي يقدمها �شائح ثقايف يف دم�شق.

❁    ❁    ❁

»الطريق من دم�سق«

تاأليف: روبني يا�سني ق�ساب

وىل لق�شاب وهي  ه������ذه هي الرواي������ة الأ

ت������دور حول �شام������ي ال�شهاب ال������ذي ولد يف 

أك�شفورد  بريطانيا لوالدين �شوريني ودر�س يف ا

والذي يتعرث طوياًل يف درا�شته للح�شول على 
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دب العربي يتزوج �شامي من  الدكتوراه يف الأ

منته������ى الفتاة العراقية ابنة ال�شاعر الالجئ 

ال������ذي يتاأرجح بني العلماني������ة والتدين لكن 

منته������ى برزانته������ا وحنانها ت�شاع������د �شامي 

أف������كاره امل�شتتة وانتماءاته  على التوفيق بني ا

أيلول  أ الرواية م������ع اأحداث ا املت�شارب������ة. تبدا

2001 يف نيويورك التي ت�شع �شامي يف طريق 

البحث ع������ن هويته الثقافي������ة. تتفاقم اأزمة 

فراد واملوؤ�ش�شات  الهوية حني يواجه �شامي الأ

�شالم  الذي������ن يعج������زون عن التمييز ب������ني الإ

الروحي واحل�شاري والثقايف من جهة وبني 

�شالم ال�شيا�شي والوهابي من جهة اأخرى.  الإ

م »دم�شق« حيث حتمل  يزور �شامي مدينته الأ

الزيارة اإىل جانب دللته������ا الواقعية املعنى 

املجازي ال�شائع الذي يرمز له طريق دم�شق 

اأي حلظ������ة الك�شف ع������رب الو�شف تارة وعرب 

اجل������دال وال�شخري������ة تارات اأخ������رى يحاول 

الكاتب دح�س ال�شور ال�شت�رشاقية التقليدية 

ع������ن العرب باعتباره������م �شهوانيني وعنيفني 

عالم الغربي  وينتق������د ال�شور التي يبثه������ا الإ

�شالم. ومع هذا يحاول روبني  عن العرب والإ

خر للندن كعا�شمة لتعدد  ت�شوير الوج������ه الأ

الثقافات مابني البقاليات التي يت�شوق منها 

العرب يف هارو واملقاهي العربية ال�شهرية يف 

ادجوار رود.

❁    ❁    ❁

»على طريق دم�سق«

بقلم: كاتري�س ويليامز

دي������وان �شع������ري �ش������در حديثاً ع������ن دار 

�شتابالي������زد ماين������دز وفيه تاأخ������ذ ال�شاعرة 

قراءه������ا يف رحل������ة تقوده������ا بق������وة اإميانها 

ال�شعري يحمل تعب������ري »طريق دم�شق« معنى 

البحث ع������ن احلقيقة عرب امل�شي يف الطريق 

ال�شع������ب ويرمز لتجرب������ة ال�شاعرة الروحية 

والفكري������ة. ال�شاع������رة اأمريكي������ة م������ن اأ�شل 

ن طالبة يف جامعة �شتانفورد  اإفريقي وهي الآ

حي������ث تدر�س العالق������ات الدولي������ة والكتابة 

بداعي������ة وه������ي اإىل جانب ذل������ك نا�شطة  والإ

يف احلركة الن�شائي������ة ويف حركة الدفاع عن 

فارق������ة يف اأمريكا. ومع  حقوق الالجئني الأ

اأن اأحياء ال�شود الفقرية يف اأمريكا املعا�رشة 

كرث ح�ش������وراً يف �شعرها اإل  ه������ي الف�شاء الأ

اإنها يف ق�شائدها تتنق������ل بني اأزمنة عديدة 

وت������زور بلدان������ا كث������رية جتعل منه������ا م�شارح 

لنفعالته������ا وهواج�شها. حتف������ل الن�شو�س 

ب�شور وحكايا وعبارات م�شتقاة من الكتاب 

مريكيني  لالأ الروحي������ة  والطقو�س  املقد�������س 
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�شالمي  �شليني »الهنود احلمر« والرتاث الإ الأ

وكذلك من كتب التاريخ. تتجاور هذه العوامل 

يف ق�شائدها التي ت�شتك�شف جوانب متنوعة 

ن�شاني������ة مثل احلب واحلرب  يف التجربة الإ

والعنف والعمل والفقر والظلم. »على طريق 

دم�ش������ق« كتاب ي�������رش على كوني������ة التجربة 

ال�شعري������ة ويوؤ�ش�س لذلك عل������ى اأر�س �شلبة. 

تفتتح ال�شاعرة ديوانها بق�شيدة »اآدم وحواء« 

أ كما يلي: التي تبدا

�ساألني اآدم متى �ساآتي لزيارته

قلت قريبا.

نظرت اإليه وقلت

حني تكرب مبا يكفي لكي حتبني

�سرتاين بني الوم�سات الذهبية

على الطريق اإىل دم�سق

�سداف املعلقة حول عنقي �ستم�سكني من الأ

والودع الذي يف يدي

ن الذهب ثقيل على احلمل لأ

¥µ
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أة الريفية  ق������ّدم لنا فار�س زرزور عرب روايات������ه وق�ش�شه �شورة نادرة للمرا

أل������وان القهر والعنف!  ال�شوري������ة، ر�شمها بنب�������س عذاباته، فقد لّونها الفقر با

أة الت������ي عاي�شناها يف الرواية ال�شورية،  لذل������ك مل جند ال�شورة النمطية للمرا

أة الواقع البائ�س،  والتي تبدو فيها تارة عاهرة وتارة قدي�شة! واإمنا وجدنا امرا

التي تعي�س حياة الكفاح اإىل جانب الرجل!

�صورة �ملر�أة لدى فار�س زرزور

ناقدة واأديبة واأ�ستاذة جامعية .

العمل الفني: الفنان زهري ح�سيب. 

❁

ò

❁
د . ماجدة حمود
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الجتماع���ي  ال�سي���اق  يف  امل���راأة  �س���ورة 

والفكري:

لب������د اأن نع������رتف يف البداي������ة باأنن������ا ل 

ن�شتطي������ع ف�شل ال�شياق الجتماعي املتخلف 

أنن������ا لن ن�شتطيع  عن �شياق������ه الفكري، كما ا

ف�شلهما عن �شياقهما القت�شادي، فحيثما 

يرت������ع الفقر يزدهر اجلهل والعادات الظاملة 

ن�شان! التي تقتل اإن�شانية الإ

لو تاأملن������ا ال�شورة التي ير�شمها الروائي 

ي������ة �شخ�شي������ة م������ن �شخ�شيات������ه الروائية  لأ

أنه������ا متتح بع�������س عنا�رشها من  لالحظن������ا ا

ال�شياق الجتماعي الذي عاي�شه بحكم الن�شاأة 

أو العم������ل، لهذا وجدنا فار�������س زرزور يبنّي  ا

لنا اأن فك������رة رواية )احلفاة و»خفي حنني«( 

جاءت������ه من �شورة خمتزن������ة يف ذاكرته، حني 

كان معلما يف »تل عل������و« يف اجلزيرة، ت�شم 

جمموعة من العم������ال الزراعيني والعامالت 

وقت احل�شاد، �شادفهم حني حلّت العطلة، 

ف�»كانوا يرتاءون من بعيد قادمني من حمطة 

ر�س  القطار قطعا ممزقة، ل يجمعهم غري الأ

الت������ي يخّب������ون عليها ببط������ون اأقدامهم، ول 

يربطهم غري رابط������ة اجلوع واخلواء. قطيع 

هائ������م على وجه������ه، يحملون �������رشرا فارغة 

أ�شمال واأحزانا قدمية وم�شاك�شات دائمة..  وا

أك������رث من ذلك يحمل������ون اأمال يف احل�شول  وا

  
 )1(

على العي�س..«

ل متي������ز ال�ش������ورة التي قدمه������ا فار�س 

أة، فقد بدت  زرزور ب������ني مالمح للرجل واملرا

خطوطها �شديدة القتامة، ت�شّيع خ�شو�شية 

كل منهما، فال ي������رى الناظر من بعيد �شوى 

قط������ع ممزق������ة، واإذا اأمعن النظ������ر ف�شتهّزه 

حركته������م امل�شطرب������ة باأقدامه������م احلافية، 

أن�شب الفقر اأظاف������ره يف مالب�شهم فاأحالها  ا

أ�شم������ال، وحني تق������رتب عد�ش������ة )امل�شورة(  ا

تت�ش������ح للمتلقي تفا�شيل البوؤ�س اأكرث! فنجد 

أنهم يحملون �رشرا اأفرغها اجلوع من الزاد  ا

منذ زمن طويل! 

أنا�شا �شلبهم  نعاي�س يف ه������ذه ال�ش������ورة ا

الفق������ر اإن�شانيتهم وقّربهم من حياة القطيع، 

مل يف حي������اة اأف�شل، وال�شعي للعمل  لكن الأ

من اأجلها ينقذ ال�شورة من بهيميتها، وبذلك 

أع������اد لهم ال������راوي اإن�شانيتهم! وهكذا حقق  ا

أة والرجل، وق�شى  الفق������ر م�شاواة بني امل������را

نثوي،  على التف������وق الذكوري وال�شع������ف الأ

فتج������اوز الكاتب بذلك ج������دال اأرهق العقل 

العربي طويال! 

وم������ع ذل������ك ميكننا الق������ول ب������اأن معاناة 

أة هي الت������ي حّف������زت زرزور على كتابة  امل������را
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رواية )احلف������اة و»خفي حنني«( فقد قراأ يف 

ال�شحافة اأن �شاحنة، حتمل عمال زراعيني 

وعامالت، �شقطت يف ترعة ماء، فغرق فيها 

ب�شع ع�������رشة عاملة، اأحذيتهن وحدها طفت 

أة،  فوق املاء، تعاط������ف الروائي مع بوؤ�س املرا

وا�شتيقظ������ت يف اأعماقه تل������ك ال�شورة التي 

راآها يف حمطة القطار! 

أة  وّح������د قهر املجتم������ع الفقري ب������ني املرا

والرج������ل، يف روايات فار�������س زرزور، لذلك 

وجدنا معظم اأبطاله اإما )حفاة( اأو مالحقني 

أ�شقياء، هذا ما توحيه  أو ا بذنب مل يرتكب������وه ا

وىل التي  لن������ا عناوين رواياته، اأي الر�شالة الأ

ير�شله������ا الروائي للمتلق������ي )»احلفاة وخفي 

�شقي������اء وال�شادة..«(  حن������ني«، »املذنبون« »الأ

هن������ا نت�شاءل: ه������ل كان ذل������ك بتاأثري �شريته 

الذاتية ومعانات������ه ال�شخ�شية من الفقر؟ اأم 

بتاأثري الفكر ال�شرتاكي الذي يبدو لنا الكاتب 

أم ب�شببهما معا؟ متحم�شا له؟ ا

أما اأم  أكانت ا أة الريفية �ش������واء ا تعمل املرا

زوج������ة واأختا مث������ل الرجل متام������ا، ووجدنا 

ال�شاب املتعلم وغ������ري املتعلم يقف اإىل جانب 

ن اجلوع مل يرتك خيارا اآخر! لهذا  عمله������ا، لأ

تب������دو مناق�شة عمل امل������راأة يف هذا املجتمع 

الفقري ترفا ل معنى له!

رغم ذلك لحظنا تعاط������ف الروائي مع 

�شواء عليها وهي  أة الفقرية، ف�شل������ط الأ املرا

أ الظ������روف )حامل، مر�شعة،  أ�شوا تعم������ل يف ا

مري�ش������ة..( وه������ي رغم حاجته������ا ال�شديدة 

للم������ال، ترف�������س امتهان كرامته������ا، والعبث 

�شيلة،  ب�رشفها، فتبدو موؤمنة بقيم جمتمعها الأ

أمنية« ت�شع العاملة )زهرة( ما  فف������ي ق�شة »ا

جمعته من قط������ن يف كي�شها، عندئذ يحاول 

أ�شه������ا بجبينه يف  الوكيل )حمج������وب( م�س را

حركة بدت عفوية فاأح�شت ق�شعريرة ت�رشي 

ول مرة  يف جلده������ا، وكاأمنا م�شتها اأفعى، ولأ

     
)2(

فاجاأتها رغبة يف التقيوؤ..«

وحني ميع������ن بامل�شاومة، ويلم������ح اإىل اأن 

أنها لن  كي�شها مل ميتلئ قطن������ا، ومعنى ذلك ا

تتقا�ش������ى اأجره������ا، ترد علي������ه بجملة تنطق 

بالتح������دي »اإىل جهن������م« وت�������رشع اإىل اإر�شاع 

طفلها، فتتلقى من������ه ابت�شامة تن�شيها تعبها، 

وت�ش������يء بنورها ظلمة حياته������ا، فتعود اإىل 

عملها اأكرث حما�شة!

تب������دو قيم ال�رشف ل������دى زرزور من اأهم 

أة، فهي لن تبيع  القيم الت������ي تدافع عنها املرا

ج�شدها مهما بلغت حاجتها للمال!

�شيلة ي�شاوي  اإن احلفاظ عل������ى القيم الأ

أة اأهمية لقمة العي�س، لذلك جندها  لدى املرا
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رغ������م جوعه������ا ل ت�شتجيب 

غراءات �شاحب العمل! لإ

أنه������ا حما�رشة  ا �شحيح   

بظلمة الفقر، لكنها ت�شتنجد 

بذكائه������ا، فتحق������ق تاأقلم������ا 

وتقيم  الظ������روف،  أب�شع  ا مع 

توازنا بني قيم اأ�شيلة حتمي 

أ�شا�شية  ا كرامتها وحاج������ات 

لذل������ك  حياته������ا،  حتم������ي 

حني تركب الن�ش������اء القطار 

املكت������ظ بالرج������ال يف عربة 

القروية  أة  املرا البهائم، جند 

تلف ج�شده������ا باللحاف كي 

تتحا�شى اللت�شاق بالرجال، 

أة  فيعل������ق عمر »ت�شتطيع املرا

حوال اأن تعرف  يف جميع الأ

 )3(
كيف تراعي ظروفها.«

هنا نلم�������س رهافة ح�س 

أة،  الروائي وقدرته على ا�شتجالء نف�شية املرا

مما يوحي لنا بوعي������ه الجتماعي، وامتداد 

ن�شانية، لذلك ا�شتطاع اأن يج�شد لنا   آفاقه الإ ا

أة  روح البيئة، متلم�ش������ا �شمة اأ�شيلة لدى املرا

الت������ي تختلط بالرج������ال يف العمل، وحتافظ 

على كرامة ج�شدها!

أة الفقرية امللتفة باللحاف،  اإن �شورة املرا

رغبة يف حت�ش������ني ج�شدها، حني ت�شطرها 

ظ������روف العمل اإىل النتق������ال مع الرجال يف 

عربة البهائم م������ن درعا اإىل القام�شلي، تثري 

أة العاملة التي ترف�س  تعاطف املتلقي مع املرا

ابتذال ذاتها يف اأعتى الظروف! 

اإن ابتكار خميل������ة الروائي لهذه ال�شورة 
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الفري������دة، الت������ي ت�شكله������ا اأدوات ب�شيطة يف 

أة، ت�ش������ي بالت�شاقه بهموم  أي������ة امرا متناول ا

أة دون اأن تتنازل  واقعه، ورغبته يف عمل املرا

ع������ن كرامتها! وبذلك ل ي�شعر املتلقي بغربة 

أنه يحر�شه على  الروائي عن جمتمعه، رغم ا

جتاوز بوؤ�شه!   

عاي�شنا يف بع�س رواي������ات فار�س زرزور 

أة، اإذ  ظاهرة اجتماعية ت�شيء اإىل اإن�شانية املرا

ن�شاين اإىل  حت������ول املهر عن معناه الديني والإ

أة، فافتقدنا يف البيئة  معنى جتاري ي�شلّع املرا

الفقرية املعنى الراق������ي للمهر الذي وجدناه 

آت������وا الن�شاء �شدقاتهن  يف القراآن الكرمي »وا

 اأي هدية تقدم مبنا�شبة )الزواج( اإذ 
)4(

نحلة«

ي�شبح ثمنا لها! لهذا ر�شيت الفتاة ال�شغرية 

أنه يف  )فرحة( الزواج من )عواد( الغني رغم ا

أبيها، ولديه زوجتني قبلها!  عمر ا

يف رواي������ة »املذنب������ون« يالح������ق �ش������وط 

أة القروية وكذلك  التقالي������د املتخلف������ة امل������را

الرج������ل، فنجد زواج التب������ادل )حيث تبادل 

خوين قا�شم  خ������وان جدعان وفرحة مع الأ الأ

وفه������دة( فنح�س كاأننا اأمام �شفقة جتارية ل 

ن�شانية، التي اأ�شبحت  عالقة لها بامل�شاعر الإ

ل معنى لها يف زمن القهر واجلوع! 

ينتبه فار�������س زرزور يف هذه الرواية اإىل 

ما مل ينتب������ه اإليه اأي روائي �شوري،باعتقادنا، 

أة من  فا�شتط������اع اأن ي�ش������ور لنا معان������اة املرا

نظام العبودية، الذي مازال يع�ش�س يف بع�س 

الق������رى واملناطق النائية، حت������ى اإننا وجدنا 

الفتاة تباع يف �شني القحط، فتعي�س دون اأن 

يكون لها احلق حت������ى يف اأن يكون لها ا�شم، 

وهي ل������ن يكون لها ذلك اإل بع������د اأن تنجب 

طفلة، في�شب������ح ا�شمها نابعا م������ن وظيفتها 

أم فهدة( عندئذ تعامل معاملة  البيولوجية )ا

ب اأن املولودة  الزوجة، ولكن حني يكت�شف الأ

ب يف  )فهدة( عرج������اء لن تكون ذات نفع لالأ

أة الرقيق يف قوقعتها  �شوق الزواج، تنبذ املرا

ال�شوداء!

أبدع الروائ������ي يف ر�شم ف�شاءات الفقر،  ا

وانعكا�شات������ه الجتماعية، فقد قهر القحط 

ن�شان، لذلك ا�شت�رشت يف القرية  واجلفاف الإ

عادات اجتماعي������ة ت�شلخ املرء من اإن�شانيته، 

أة،  أم امرا وتهبط بحياته، �ش������واء اأكان رجال ا

اإىل درك احليوان!   

�سورة املراأة بني املتعلم واجلاهل:

يبدو لن������ا الروائ������ي ال�شرتاك������ي موؤرقا 

بالبحث يف روايت������ه عن طريق للخال�س من 

هذا البوؤ�������س، فري�شح لذلك )عمر( يف رواية 

ن�شان الواعي،  )احلف������اة و»خفي حن������ني«( الإ
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ال������ذي يعي�س هاج�س املعرف������ة، فيبدو رائدا 

أة  حقيقيا للنهو�������س، اإذ يقف اإىل جانب املرا

يف حمنة التخلف! فا�شتطاع اأن يواجه بع�س 

الع������ادات، الت������ي تر�شخها احلاج������ة املادية! 

ومين������ع زواج اأخت������ه ال�شغ������رية زواج �شفقة، 

ميته������ن كرامتها، يف ح������ني مل ي�شتطع ال�شاب 

اجلاهل )جدعان( الوقوف يف وجه التقاليد 

الت������ي عق������دت حتالفا م������ع حاجت������ه املادية 

والغريزية! فقبل بزواج املبادلة! هنا نت�شاءل: 

نه مل يقاوم كما قاوم  هل باإمكاننا اأن نلومه لأ

عمر؟  

لو تاأملنا ال�������رشوط الجتماعية التي مّت 

فيه������ا زواج املبادلة لالحظن������ا اأن الغن يقع 

خت، فهي �شتتزوج من )قا�شم(  خ ل الأ على الأ

خ من  ال�شاب املعافى، يف حني �شيتم زواج الأ

نه ل ميلك  )فرحة( العرجاء، وقد قبل بها، لأ

مهرا، ولكونه �شيح�شل من وراء هذا الزواج 

أكيا�س من القمح!  على عدد من احليوانات وا

ت�شانده على مقاومة القحط وقهر اجلوع!

اإذاً مبثل هذه التقاليد الجتماعية التي 

أبناء  وّثقته������ا لنا رواي������ة »املذنبون« حتاي������ل ا

املجتمع الفقري على الظ������روف القت�شادية 

القاه������رة، كي يعي�شوا، فابتكروا عالقات قد 

يراه������ا املرء من بعيد ظامل������ة وغري منطقية، 

لك������ن حني ميعن النظر فيه������ا يراها �رشورة 

ل�شتمرار احلياة يف اأق�شى الظروف!

�شواء يف ه������ذه الرواية  وق������د �ُشلطت الأ

على م�شكل������ة تعدد الزوج������ات، التي جتلت 

عرب �شي������اق يلتحم فيه البوؤ�������س القت�شادي 

أة  بالجتماع������ي وبالفك������ري، مما ح������ّول املرا

أو  اإىل �شلع������ة يح�شل عليها من ميلك ثمنها، ا

من ميل������ك القدرة على اإطعامها فقط! لهذا 

وجدنا �شال������ح الذياب املهوو�س جن�شيا لديه 

أ هو�شه املر�شي  ثالث زوج������ات، دون اأن يهدا

أة، الذي ي�شل اإىل املحارم )زوجة ابنه(  باملرا

يحدثنا �شوت ال������راوي املتماهي ب�شوت 

املوؤلف ب������اأن اأوىل م�شاكل ه������وؤلء الزوجات 

آدمي������ات فع������ال دون اأن يحيني حياة  أنه������ن ا ا

أنه������ن زوجات لرجل هو  دميني، واآخرها ا الآ

)�شالح الذياب(

أة  يب������دو اأن العالق������ة جدلي������ة ب������ني املرا

أة  با�شم  والرجل، فح������ني تن�تزع اآدمية امل������را

الزواج تنت�زع يف الوقت نف�شه اآدمية الرجل! 

لذلك �شور لنا الروائي )�شالح الذياب( 

الذي يجمع يف بيته ثالث زوجات يف �شورة 

أ�شبه بحيوان هائج( ل يعرف  �شلبية )خمتل، ا

معنى للعاطفة!! 

أة  تغلغ������ل الروائي اإىل اأعم������اق �شوت املرا
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املقهورة بالفقر وبالرجل، فعاي�شنا ا�شتعال نار 

العداء بني الزوجات الثالث من اأجل رجل ل 

تعرف امل�شاعر طريقها اإىل قلبه، فكاأنه حني 

ن�شانية،  عّدد زوجاته قد ان�شلخ من حقيقته الإ

أك������ده لنا القراآن  اأي م������ن م�شاعره، وهذا ما ا

������ن َقلَْبنْيِ يِف  ُ ِلَرُجٍل مِّ ������ا َجَع������َل اهللَّ الكرمي»مَّ

آية4( فالقلب يتجه  حزاب ا َجْوِف������ِه« )�شورة الأ

أة واحدة، ومن امل�شتحيل  مب�شاعره نح������و امرا

حتقيق الع������دل العاطفي بني الزوجات، لهذا 

ية الت������ي ذكر فيها  ين�ش������ى امل�شلمون تتمة الآ

أَلَّ تَْعِدلُواْ َفَواِحَدًة«  ْن ِخْفتُْم ا تعاىل التعدد »َفاإِ

آية اأخرى  آية 3( كما ين�شون ا )�ش������ورة الن�شاء، ا

ن�شانية »َولَن تَ�ْشتَِطيُعواْ  تعلن هذه احلقيقة الإ

أَن تَْعِدلُواْ بَ������نْيَ النِّ�َشاء َولَْو َحَر�ْشتُْم « )�شورة  ا

آية 129(  الن�شاء، ا

تبنّي لنا الرواية كيف اأن املجتمع املتخلف 

يف�رش الدين تف�ش������ريا متخلفا، اإذ ينطلق من 

احتياجاته القت�شادية اأو الجتماعية، ففي 

زمن احل������روب وفقدان الذك������ور يبدو تعدد 

الزوجات �رشورة اجتماعية، باعتقادنا! كما 

يبدو زمن القحط �������رشورة اقت�شادية! لهذا 

تبدو امل�شاعر للجائع نوعا من الرتف يف كثري 

حيان!  من الأ

أب�شع �شورة للفقر وجدناها يف رواية  لعل ا

ب  »املذنبون« حني يطال الت�شويه م�شاعر الأ

جت������اه ابنته! لذلك �رّشح �شح������ادة ل�شديقه، 

حني ده�شت �شي������ارة ابنته يف املدينة، قائال: 

»البن������ات مفيدات.. عل������ى اأن ل مين ميتة 

أبلغ من  طبيعي������ة«!! فيكون التفك������ري بديتها ا

م�شاعره الفطرية، واأقوى من حزنه عليها!!

ر�ش������م لنا فار�������س زرزور ظلم������ة جمتمع 

أة  لهث وراء الرغي������ف! تبدو فيه �شورة املرا

اخلانعة، الت������ي  ل جتروؤ على العرتا�س اأو 

حتى مناق�شة م�شاكلها الجتماعية، اإذ يبدو 

ن�شان  أ�ش������د اإحلاحا على الإ اأن لقمة العي�س ا

أو احلوار يف ق�شاي������ا نظرية!  م������ن البح������ث ا

لهذا �شمتت، كما �شمت الرجل، عن انتقاد 

أو التف�شري املتخلف للدين!  العادات الظاملة ا

أمين������ا للواقع  يب������دو لن������ا فار�������س زرزور ا

الريفي الذي ير�شده، يف بدايات ال�شتينيات 

من القرن الع�رشين، لذلك مل ير�شم لنا �شورة 

أة تتجاوز واقعها املتخل������ف، بل مل جند  ام������را

لديه امراأة جتروؤ حتى على التفكري اأو احللم 

بتغي������ريه! اإذ تبدو لنا ظلم������ة الواقع املتخلف 

و�شلت اإىل درجة تقتل فيها اإمكانية احللم!

ومن البديه������ي اأن ي�شبق الرجل املراأة يف 

التفك������ري نظرا لطبيعة حياته، التي هي اأكرث 

انفتاحا على العامل اخلارجي! 
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أن������ه يعاين مثله������ا هموم احلياة  �شحيح ا

وظلمها!  لك������ن �رشاعه اخلارجي مع اأولئك 

الذين يريدون تهدمي زواجه وزواج اأخته من 

اأجل ا�شتعادة احليوانات، يدفعه للبحث عن 

أ�شباب ذلك! فيهديه تفكريه الفطري اإىل اأن  ا

أة( اأي ما ي�شكل  ال�شبب هو )الرغيف وامل������را

جوهر معاناته اليومية مع اجلوع واحلرمان 

اجل�شدي! 

أة،  لكن �رشعان ما يظهر تعاطفه مع املرا

ويت�ش������اءل: كيف تكون �شبب������ا لبوؤ�س احلياة، 

وق������د انت�زعت منه������ا اإرادتها وبات������ت »تباع 

وت�رشى كالدابة؟« ومث������ل هذا الت�شاوؤل دليل 

على بداية تطّور وعيه! فيبحث عن اإمكانية 

مر اإذن اإذا مل يكن  اأخرى للحياة: »كيف يتم الأ

 
 )5(

كذلك؟«

اإن الق������روي الب�شيط، ال������ذي اعتاد على 

ن�شانية يف التعامل مع  ه������ذه الطريقة غري الإ

أ يرف�س هذه النظرة الدونية لها،  أة، بدا امل������را

أ�شئلة التغيري اجلوهرية، التي تنري له   ويطرح ا

طريقه نحو  حياة اأف�شل!

أة  يب������دو، هن������ا، تعاطف الرجل م������ع املرا

وا�شح������ا، فقد ا�شتفّزه الو�ش������ع املهني الذي 

تعي�ش������ه، ودفع������ه اإىل الت�شاوؤل ع������ن طريقة 

أخ������رى للحي������اة! خا�شة بع������د اأن اقرتب من  ا

أة )الزوجة( روحيا وج�شديا، فهدته اإىل  امل������را

م�شاع������ر جديدة مل يعرفها م������ن قبل )احلب 

خ������ر( فاكت�شف  ح�شا�������س بالآ وال�شفق������ة والإ

وبذل������ك  واإن�شانيت������ه!  احلقيق������ي  وج������وده 

ا�شتطاعت اأن تنقله بف�شل هذه امل�شاعر من 

نا( اإىل عامل اأكرث ات�شاعا  عامله املغلق على )الأ

أ مرحلة جديدة من حياته يرف�س فيها  ، وبدا

ممار�شات اجلهل وال�شحر، لهذا منع املختار 

من �رشب اأخته، كي يط������رد ال�شياطني التي 

تلب�شتها، بل �رشخ يف وجهه مدافعا عنها!

وقد ازداد اإح�شا�شا باإن�شانية اأخته، حني 

ب������اع الدواب )الذي قدم مه������را لها( وامتلك 

املال الذي جعله يح�������س باأنه »خملوق جديد 

خوة  واإن�ش������ان حقيقي« فارتق������ت م�شاعر الأ

بكينونته، كما ارتقت به م�شاعر احلب جتاه 

نانية  زوجته! ه������ذه امل�شاعر التي تط������رد الأ

خر حبا وعطاء! وتنفتح على الآ

م������ي لن ي�شتطيع  �شحي������ح اأن القروي الأ

التعبري ع������ن اأعماق������ه لكن �ش������وت الراوي 

املتماهي م������ع �شوت املوؤل������ف يتدخل ليخرب 

املتلقي مب������دى تعلق جدعان بزوجته »مل يكن 

يعل������م احلكمة القائلة ب������اأن تاريخ الن�شاء هو 

أ�شواأ �رشوب ال�شتبداد يف التاريخ، ا�شتبداد  ا

ال�شعي������ف بالقوي، وه������و ال�شتبداد الوحيد 

 
)6(

الذي يدوم«
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هنا نت�شاءل: هل تدخل الراوي للتعبري عن 

م�شاعر الزوج ب�شبب عدم مقدرة ال�شخ�شية 

مية على التعبري بلغة املثقفني؟ اأي جت�شيد  الأ

م�شاعرها واأفكارها عرب اللغة كي يفهم ذاته 

أم اأن الروائي  خرين؟ ا اأكرث، وينقل جتربته لالآ

يري������د اأن يوحي لنا باأن الرجل القروي يجد 

حرج������ا يف التعبري عن م�شاع������ره حتى جتاه 

زوجته؟!! فيتكفل الراوي بهذه املهمة!

مر نف�شه يف التعبري عن  كذلك وجدنا الأ

أة حني تدخ������ل الكاتب، فاأ�شقط  �ش������وت املرا

لغت������ه على لغتها، وبذل������ك جعلها تنطق بلغة 

اأعلى من مقدرتها الفكرية والثقافية، لذلك 

تب������دو الفت������اة ال�شغرية ابن������ة الرابعة ع�رشة 

)فرح������ة( واعية تفهم احلياة وخدع الرجال، 

وتناق�س اأزمتها مبنط������ق ل ميكن ملن يعي�س 

ظروفها اأن يفكر به!  

اإذاً ن�شتطي������ع اأن نلم�س من هيمنة �شوت 

أة  أكانت امرا املوؤلف على ال�شخ�شي������ة، �شواء ا

اأم رجال، رغب������ة الكاتب ال�شرتاكي يف تغيري 

ن�شان يف جمتمعه دون اأي مييز بني  واق������ع الإ

اجلن�شني!

�سطوري: �سورة املراأة وال�سياق الأ

أ�شطورة  يقدم الكاتب يف رواية »املذنبون« ا

بداية اخللق والهبوط من اجلنة، على ل�شان 

أ�شتاذا ملحم������د الفقري  احل������اوي ال������ذي كان ا

)اأحد وجهاء القرية( فنجده يربئ الرجل من 

تل������ك اخلطيئة »مل يع�������س اآدم خالقه اإل بعد 

أة...  م������دة، وذلك عندما وجد اإىل جانبه امرا

هذه الثمرة التي قذفت باأبينا من ال�شماء اإىل 

ر�س. )وردد ب�شوت خافت(« وقيل اهبطا  الأ

بع�شكم لبع�س عدو..«

أ�شري القراءة التقليدية  هنا يقع الكات������ب ا

�شطورة، فالهب������وط من اجلنة �شببه  لهذه الأ

أة، اإذ مل يع�س الرج������ل خالقه وياأكل من  امل������را

ال�شجرة املحّرمة اإل ب�شببها، فهي التي قذفت 

ر�س! به من نعيم اجلنة اإىل جحيم الأ

�شحي������ح اأن الكات������ب ا�شتخ������دم فعال ذا 

دللة �شلبية عنيفة )قذف������ت( بتاأثري القراءة 

�شطورة! لكنه ل يبدو لنا حاقدا  التوراتية لالأ

أة التي يدعوها ب�)الثمرة( فيماهي  على املرا

بينها وبني الثمرة اللذيذة التي حرمها الرجل 

أة يف الدنيا! يف اجلنة، وعّو�شته عنها املرا

وهكذا تطغى لدى فار�س زرزور القراءة 

�شطوري������ة حلادثة هب������وط اآدم وحواء من  الأ

ر�������س على الق������راءة الدينية،  اجلن������ة اإىل الأ

أة التي حتملها  فتطغ������ى القراءة الظاملة للمرا

أكل الثم������رة املحرمة على القراءة  م�شوؤولية ا

أة  املن�شف������ة، التي حتّمل كال من الرجل واملرا
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وىل، وهذا ما يوؤكده  م�شوؤولية اخلطيئ������ة الأ

تعاىل يف قوله »فاأزلهم������ا ال�شيطان«  )�شورة 

آية 36(   البقرة ا

جماليات ال�سورة:

لن تخرج جماليات ال�شورة التي ر�شمها 

فار�������س زرزور عن مف������ردات البيئة القروية 

أة حرية احلركة  وعاداته������ا، التي تهب امل������را

والخت������الط اأكرث من البيئ������ة املدنية! فمثال 

حني ي������رى الوكيل )ع������واد( اأن فرحة رقيقة 

العود ل������ن ت�شتحمل م�ش������اق ال�شفر والعمل، 

يجيب������ه اأخوه������ا )عمر( »مت������ى كان القروي 

نثى يف اخلزانة.؟« يخّزن الأ

متتاز لغة هذه ال�شورة بحيويتها بف�شل 

وبف�شل  ال�شتن������كاري،  ال�شتفهام  ا�شتخدام 

ألف������اظ ب�شيط������ة تقّربها م������ن العامية، وقد  ا

نث������ى يف اخلزانة(  امتلك������ت جملة )يخّزن الأ

جمالي������ات لفتة! اإذ ا�شتخ������دم فعال م�شتقا 

أثاث من�������زيل ل ي�شتغنى عنه )اخلزانة(  من ا

كما متت������از بدللته������ا العميقة عل������ى البيئة 

الريفي������ة، الت������ي ل تعرف حج������ب املراأة يف 

أثاث! بل  أية قطع������ة ا البي������ت، وخزنه������ا مثل ا

أة  جن������د �شيغة ال�شتفهام ت�شتنكر ذلك، فاملرا

القروي������ة  حتمل من امل�شوؤوليات احلياتية ما 

حيان! لذلك  ينوء عنها الرجل يف كثري من الأ

كان اأول م������ا تتعلمه البن������ت هو »كيف تخدم 

عمال  الرجل..« داخل البيت وخارجه )يف الأ

الزراعي������ة( لذلك يقول )�شالح الذياب حني 

يلتقي جدعان يف احلقل دون اأن تكون اأخته 

)فرحة( معه »البنت التي ل ت�شتغل ل ت�شاوي 

ب�شلة.. اإن فرح������ة كما �شمعت ل تلتفت اإىل 

كل وال�رشب  متاعب������ك، ول يهمه������ا غ������ري الأ

والنوم، والفالح������ة يجب اأن تعمل كاجلح�س 

لت�شبح ذات قيمة واإل بارت كما تبور العن�ز 

)8(
اجلرباء حا�شاك.«

تق������دم �ش������ورة القروي������ة الت������ي ل تعمل 

يف احلقل ع������رب دللت ذات ظ������الل �شلبية 

م�شتمدة من البيئة الزراعية بنباتاتها املتوفرة 

والرخي�شة )فهي ل ت�شاوي ب�شلة( كما هي 

م�شتمدة حيواناتها املتوا�شعة )الفتاة لن تنفق 

يف �ش������وق الزواج اإل اإذا عملت كاجلح�س!!!( 

وق������د لحقتها ه������ذه الدلل������ة ال�شلبية �شواء 

عمل������ت )ت�شبه باجلح�������س( اأم مل تعمل )تبور 

كالعن�ز اجلرباء( 

أة،  تر�شم لنا هذه اللغة نظرة دونية للمرا

لك������ن ل ن�شتطيع اأن نته������م الروائي بتكري�س 

أنها ت�شدر  هذه ال�شورة ال�شلبية لها، خا�شة ا

ع������ن رجل خمتل هو �شالح الذياب!! يف حني 

وجدنا املتعلم )عمر يف رواية »احلفاة وخفي 
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حنني«( ي�شتنكر ا�شتخ������دام لغة دونية تلحق 

أة، وتوح������ي بت�شييئها، لذلك يعرت�س اأن  باملرا

خته  أم������ه املهر الذي دفعه ع������واد لأ ت�شم������ي ا

فرحة )عربونا( فيقول: »عربون.. عملية بيع 

أل�شنا كلنا كذلك يا ولدي..  و�رشاء؟« فتجيبه »ا

األ يتم الزواج به������ذه الطريقة؟ هل تريد اأن 

)9(
تخرتع لنا طريقة اأخرى للزواج..«

أ املتعلم ي�شائ������ل اللغة، الت������ي تر�شم  ب������دا

أة، في�شتنكر تلك  �شورة غ������ري اإن�شانية للم������را

املف������ردات، الت������ي تب������دو جزءا م������ن احلياة 

اليومية، ت�شتخ������دم دون اأن ينتبه لدللتها! 

أة  ن�شانية بني املرا أنها حترف العالقة الإ م������ع ا

ن�شاين، وحتولها اإىل  والرجل ع������ن �شياقها الإ

عملية بيع و�رشاء، فكاأنه يحث على ا�شتخدام 

أة  لغة جديدة توؤ�ش�س لعالقة جديدة بني املرا

م منطقيا: هل  والرجل، لهذا يبدو ت�شاوؤل الأ

تريد اأن تخ������رتع لنا طريقة اأخرى للزواج... 

أة،  اأي لغة جدي������دة تر�شم �شورة جديدة للمرا

وتوؤ�ش�������س لعالق������ة اأكرث اإن�شاني������ة بينها وبني 

الرجل.

جماليات القبح:

أة، غالب������ا، مر�شومة  تب������دو �ش������ورة امل������را

بخطوط قامتة وم�شوهة، اإذ تكررت ال�شورة 

أة ، التي حلقته������ا العاهات،  ال�شوه������اء للمرا

فالفت������اة الربيئ������ة )متيمة يف رواي������ة »ح�شن 

أ�شب������ه بالبلهاء، يف حني كانت  جبل«( بكماء ا

أ�شم������اء( زوجة ح�ش������ن جبل ع������وراء،  اأما  )ا

ال�شاب������ة فه������دة يف رواي������ة »املذنب������ون« فهي 

أم  م بالعمى )»ا عرج������اء، يف حني ت�ش������اب الأ

جدعان« يف »املذنبون« واأم عمر يف »احلفاة 

وخفي حنني«(

ترى هل يق�شد الكاتب من هذه ال�شورة 

امل�شوهة اأن يبنّي لنا اأن الواقع امل�شّوه باملر�س 

والفقر واجلهل وال�شتعم������ار، لبد اأن يفرز 

عاهات تعوق احلياة الطبيعية!؟

وق������د لحظنا اأن )فهدة( ه������ي الوحيدة 

الت������ي تخلق عاهتها معها، ل������ن تكون ب�شبب 

اجله������ل واملر�س، لكننا ح������ني نتاأمل العالقة 

أبيها، جندها عالقة غري اإن�شانية  بني اأمها وا

)بني عب������دة و�شيدها( لهذا لب������د اأن تنجب 

كائنا م�شوها!

 لعل اأجمل �شورة لهوؤلء الن�شاء املعوقات 

هي �ش������ورة )متيمة التي فقدت القدرة على 

النطق بع������د اأن �شهدت ذب������ح اأهلها على يد 

أية �شلة  امل�شتعم������ر الفرن�شي( فه������ي ل جتد ا

باحلي������اة �ش������وى البت�شام������ة، بف�شلها يزهو 

جمالها، فت�شي������ع ال�شح������ر يف النفو�س! كما 

تب������ث طيبتها ال�شكينة يف الروح! لهذا يتمنى 
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)ح�ش������ن جبل( ل������و اأن كل الن�ش������اء مثلها »ل 

أبدا بغري �شحك������ة كخرير ال�شاقية،  تنطقن ا

نهن اإذا ا�شتعمل������ن ل�شانهن ل يخرج منهن  لأ

 ونحن 
)10(

غري كالم فارغ واتهامات باطلة..«

ل������ن ن�شتغرب ه������ذه ال�شف������ات ال�شلبية التي 

أة! مادامت ه������ي ابنة بيئة ل  اأحلقه������ا بامل������را

تعرف �شوى اجلهل والتخلف والفقر!

أما �شورة فه������دة )يف رواية »املذنبون«(   ا

ن�شاين وقدرتها  فقد بدت موؤث������رة بعمقها الإ

أج������ل حياة طبيعية يف ظل  على الكفاح من ا

فق������ر مرع������ب! اإذ كان������ت قبيح������ة وم�شوهة 

)عرج������اء( دون اأن يج�رش اأحد على اأن يدفع 

ثمنه������ا ولو دجاجة، على ح������د قول الراوي، 

لهذا يبدو زواج املبادلة يف �شاحلها، حت�شنت 

حياتها بعده، فب������دت �شورتها اأكرث و�شوحا 

يف الذاكرة، فه������ي تعمل يف البيت وخارجه، 

دون اأن تعوقها عاهتها، ولعل و�شف الكاتب 

ملحاولتها ال�شري ب�ش������كل طبيعي اأمام زوجها 

م������ن اأكرث ال�ش������ور تاأثريا يف النف�������س، واأكرث 

ر�شوخا يف الذاكرة، فهي ت�شد قامتها حماولة 

األ متيل على جنبها، فيزداد ظهرها انحناء 

أثناء م�شيه������ا، فتلفت نظر )زوجها جدعان(  ا

أك������رث، لذلك يتمن������ى لو عادت  اإىل عاهته������ا ا

�شلية، وق������د اأدى تفانيها يف  اإىل م�شيته������ا الأ

حبه وخدمته اإىل تعلقه بها، هنا نلمح البعد 

ن�شاين ال������ذي يريد الروائ������ي اأن يوؤ�ش�شه،  الإ

أة كعاهة  فكاأنه يبنّي للمتلق������ي اأن عاهة املرا

الرجل لن تدمر عالق������ة الزواج! اإذا جمعت 

بينهما العاطفة!

أة  ومما ي�شجل للكاتب يف ر�شم �شورة املرا

أن العاهة يف قدمها لن جنعلها تعي�س  )فهدة( ا

عقدة نق�س مدمرة، ولن متالأ نف�شها حقدا 

�شح������اء! كذلك مل جندها  خرين الأ عل������ى الآ

حمبط������ة الذات، تغو�������س يف �شوداوية القهر 

ح�شا�س بالنق�س!  واحلرمان ال������ذي يولده الإ

على النقي�س من ذلك تعي�س حياتها موفورة 

احليوية، مليئة باحلب والعطاء! لعلها بذلك 

تعو�س النق�س الذي حت�شه! 

ومن املالحظ، لدى الكاتب، اأن اجلمال 

لن يكون �شياجا يحم������ي الفتاة )فرحة( من 

النظرة الدوني������ة يف جمتمعها الريفي، فهي، 

كما ي�شفها اأخوها، تعي�������س حياتها ل �شيء 

أو ي�شايقها، فهي –كاأي �شائبة-  »ي�شتهويه������ا ا

تفتقر اإىل ملكة اخليال، كان مقودها يف يده، 

حت������ى واإن اأطلق لها العن������ان، فال ميكنها اأن 

تخ������رج عن اخلط الذي ر�شمت������ه لها حياتها 

القاحلة، كانت تغلب عليها �شفة الالمبالة..

كان ل يهمه������ا �شيء، وقلم������ا تفرح اأو حتزن، 
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وم������ا كان اكت�شافها لفتنته������ا يف عيني قا�شم 

لي�شفي عليه������ا �شمة جديدة غ������ري الت�شليم 

 )11(
بهذه احلقيقة..«

اإن اجتم������اع الفق������ر واجله������ل يحطمان 

أة، وي�شلبانها روحها!  ال�شورة اجلميل������ة للمرا

فتبدو من�شلخة ع������ن اإن�شانيتها، را�شية باأن 

خيها! اإذ يبدو �شوؤال الهوية  ت�شلم قياده������ا لأ

والبحث عن الذات يحتاج اإىل وعي وم�شتوى 

معريف تفتقده القروية يف اخلم�شينيات! اأي 

يف زمن الق�شة! 

تر�شد لنا عد�شة الروائي بع�س الفوارق 

يف �شوق الزواج بني اجلميلة وامل�شوهة )فرحة 

وفه������دة( اإذ ي�شاف بع�س ال������دواب اإىل مهر 

فرح������ة! لكن حني يت������ّم ت�شبيهما، ت�شتح�رش 

خميلة القروي م�شبها به يعاي�شوه كل يوم هو 

)احليوانات( فيفّرق يف معر�س زواج املبادلة 

بينهم������ا يف نوعية احلي������وان، ففرحة »بقرة 

)12(
حالبة مقابل عن�زة جرباء« هي فهدة

أة باحليوان لدى  وجدنا لغة ت�شبيه امل������را

خ املتعلم  م������ي )�شالح الذياب( ول������دى الأ الأ

)عم������ر( اإذ خاطب اأخته ح������ني غ�شب بلغة 

�شدي������دة الق�ش������وة، اإذ �شبهه������ا بالكلب »اأقول 

لك كفي عن الع������واء واإل..« ول يكتفي بهذا 

الت�شبيه امل������وؤذي للم�شاعر، بل جنده يحاول 

تهديده������ا بال�������رشب اإن مل ت�شمت! لكن من 

املالحظ اأن الكاتب ي�شتهجن ذلك التهديد، 

لذل������ك تدخل، فلم ي�شم������ح لل�شخ�شية بتتمة 

وىل )واإل( تهديدها، وبرته عند الكلمة الأ

دللة العنوان:

يف عن������وان ق�شته الق�ش������رية »42 راكبا 

أف������ق توقع املتلقي،  ون�ش������ف« يخالف زرزور ا

اإذ يتب������ادر لذهن������ه اأن املق�ش������ود م������ن كلمة 

أة،  »الن�ش������ف« املثبت������ة يف العنوان ه������و املرا

ان�شجاما م������ع الفكر التقلي������دي ذي النظرة 

أة، لكنه يفاجاأ باأن املق�شود هو  الدونية للمرا

أ�شبه مب�شخ اخرتعت������ه خميلة الكاتب!  رجل ا

وجعلته اإن�شانا يتحرك دون اأن يك�شو قف�شه 

العظمي وجمجمته اأي �شيء!

أم������ا يف الروايات فلم جن������ده يخ�ش�س  ا

أة اأي عنوان، مثلم������ا خ�ش�س الرجل  للم������را

بعنوان »ح�شن جب������ل« رمبا للدور الذي لعبه 

الرجل يف معرك������ة ال�شتقالل �شد امل�شتعمر 

أة هام�شيا،  الفرن�شي، يف حني ب������دا دور املرا

لكننا لحظنا اأن معظم عناوين رواياته ت�شع 

أة والرج������ل يف خيمة البوؤ�������س الواحدة  امل������را

�شقياء..« فتبدو  »احلفاة..« »املذنب������ون« »الأ

أة �رشيكة �شقاء الرجل مثلما هي �رشيكة  امل������را

حياته!
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دللة ال�سم:

يتك������رر ا�شم )فرحة( يف رواية »املذنبون« 

و»احلفاة وخفي حنني« كما تتكرر ال�شفات 

التي حلقت ه������ذا ال�شم )ال�شباب، اجلمال، 

خ..( هنا  م احلن������ون والأ الفق������ر، وج������ود الأ

نت�شاءل ه������ل ال�شبب يف تك������رار هذا ال�شم 

أة يف  يحاء ب������دور املرا رغب������ة الكاتب على الإ

احلياة، وم������ا تبعثه من ف������رح يجعل احلياة 

البائ�ش������ة حمتملة يف القري������ة الفقرية اأو يف 

عربة البهائم يف القط������ار املتجه بالقرويني 

للعمل يف احل�شاد!

ثم������ة ح�شا�شية مرهف������ة يف اختيار ا�شم 

أة ل������دى الكاتب، اإذ اخت������ار ا�شم فرحة  امل������را

للفتاة اجلميلة ال�شليمة، يف حني اختار ا�شم 

أنث������ى احليوان )فهدة( ليطلق������ه على الفتاة  ا

العرجاء، لكنه مل يخ������رت ا�شم حيوان �شعيف 

اأو ذليل بل اختاره قويا يوحي للمتلقي بقدرة 

هذه ال�شخ�شية عل������ى مواجهة اأعباء احلياة 

يف غابة الب�رش!

�شيخت������ار لل�ش������اب )عمر( املتعل������م ا�شما 

م�شتمدا من ال������رتاث يحمل دللت اإيجابية 

يف اإحقاق احلق والع������دل، ومواجهة الظلم! 

يف حني يخت������ار للجاهل ا�شم )جدعان( يدل 

عل������ى ال�شجاعة والقوة يف مواجهة الظروف 

القا�شي������ة، له������ذا ب������دا ا�شم������ه من�شجما مع 

ا�ش������م زوجته )فهدة( مما يوح������ي لنا باأنهما 

�شيحقق������ان معا انت�ش������ارا يف معركتهما مع 

الفقر!

ال�شاح������رة بابت�شامتها،  اأما ال�شخ�شي������ة 

فيخت������ار لها ا�شما موؤث������را )متيمة( فقد كان 

أ�شب������ه برقية حتم������ي ح�شن جبل  وجوده������ا ا

من حلظات �شعفه، وحني ي�شّيعها، �شيعي�س 

اإح�شا�������س ال�شي������اع واخل�ش������ارة حت������ى اآخر 

حياته!.

احلوا�صي :

خري للرواية. داب والعلوم، 1��1، الغالف الأ فار�ض زرزور »احلفاة« و»خفي حنني« مطبعة دار الآ  -1

فار�ض زرزور »42 راكبا ون�صف« الكتاب ال�صهري، من�صورات وزارة الثقافة، ط1، 2003، �ض23  -2

احلفاة و»خفي حنني« �ض�2  -3

آية )4( آن الكرمي، �صورة الن�صاء، ا القرا  -4

فار�ض زرزور »املذنبون« من�صورات احتاد الكتاب العرب، دم�صق، ط1، 1��4، �ض222  -�

امل�صدر ال�صابق،  �ض�24  -�
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متهيد

ن�شان دون امتالك معرفة  ل ميك������ن فهم الن�شاط النف�شي املعقد ل������دى الإ

را�شخة باآليات عمل اجلهاز الع�شبي ب�شكل عام والق�رشة املخية ب�شكل خا�س. 

ويج������ب اأن حتيط هذه املعرف������ة بجوهِر عمليتي التهي������ج والكبح يف الدماغ، 

وبقوان������ني تفاعلهما، وبعمليتي التحليل والرتكيب، وبقواعد الن�شاط الع�شبي 

على.  الأ

اأ�س�س علم النف�س العام 

والفيزيولوجي

باحث واأ�ستاذ يف علم النف�س.

العمل الفني: الفنان  حممد غنوم.

❁

ò

❁
د. عمر �ألُتنجي
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أننا بعد اأن عدنا اإىل املراجع العربية  اإل ا

أنه ل  أم عادي������ة – وجدنا ا – جامعي������ة كانت ا

ميكن القول اإن ه������ذه املوا�شيع مل تنل حقها 

من الدرا�شة فح�شب، بل يجب القول اإن هذه 

أينا من  املوا�شيع غري مطروحة اأ�شاًل. لذا، را

واجبنا امل�شاهمة يف تغطية هذا النق�س قدر 

مكان. الإ

مقدمة

ن�ش������اأ الهتمام بالظواه������ر النف�شية منذ 

الع�ش������ور القدمية، ونحن جند يف معتقدات 

أ�شاط������ريه عدة حماولت  ن�ش������ان البدائي وا الإ

لتف�شري هذه الظواه������ر. ولقد جرى ت�شوير 

رواحي������ة  النف�������س يف ه������ذه الت�ش������ورات الأ

أو �شحاب������ة  Animistic يف هيئ������ة دخ������ان ا

متح������دة بالبدن، لكنها قادرة على النف�شال 

عن������ه كالظ������ل، والحتاد به م������رة اأخرى. ومل 

ن�شان فح�شب،  يُن�ش������ب وجود النف�������س اإىل الإ

ب������ل واإىل احليوان������ات والنبات������ات وجمادات 

الطبيعة، كاحلج������ارة والنهر وما �شابه ذلك. 

ن�شان البدائي ت�شور �شحيح  ومل يكن لدى الإ

عن تكوين العامل املحيط، فكان م�شطراً اإىل 

اللج������وء اإىل مفهوم للنف�س كه������ذا، يرى فيه 

مفتاحاً لفه������م الظواهر الغام�شة يف الواقع 

حالم اأحداثاً  املحيط. فمثاًل، جرى اعتبار الأ

حقيقية تَخرِبه������ا النف�س. ومت الفرتا�س اأن 

أثناء النوم عن البدن، وجتول،  النف�س تنف�شل ا

ن�شان،  ثم تعود اإىل بدنها ثانية حني نوقظ الإ

لذلك مل يكن يُ�شمح بتحريك النائم من مكانه 

لئال تُ�شيع النف�س بدنها. واإذا عادت النف�س 

اإىل البدن متاأخ������رة اأو متعبة فاإن اختاللت 

نف�شية خمتلفة تن�شاأ لدى الفرد. اأما الظواهر 

ت  من مثل فقدان الوعي والغ�شية فقد ُف�رشِّ

أنها انف�شال موؤقت للنف�س عن البدن،  على ا

واملوُت انف�شال نهائي عنه.

ومع تط������ور املجتمع وتراك������م املعارف مل 

ن�شان، وتخلت  تعد تف�شريات كهذه تقن������ع الإ

�شطورية حول طبيعة النف�س عن  املعتقدات الأ

كرث كمالً، علماً  �شاليب التف�شري الأ مكانها لأ

�شاليب كانت اأحياناً �شديدة البعد  اأن هذه الأ

عن الفهم احلقيقي للظواهر النف�شية.

ونح������ن ن�ش������ادف يف اأعم������ال الفال�شفة 

القدامى ت�شورات مادية عن طبيعة النف�س، 

فق������د اعترب كل م������ن دميوقريط�������س )القرن 

أبيق������ور )الق������رن 4 – 3 ق.م(  5 – 4 ق.م( وا

ول ق.م( اأن النف�س  ولوكريتيو�س )الق������رن الأ

ع�شواً مادي������اً يبعث احلياة يف البدن، وربط 

الطبيب������ان القدميان العظيم������ان هيبوقراط 



اأ�ص�س علم النف�س العام والفيزيولوجي

2�� العــــــدد 545 �شــــــباط   2009

وجالينو�س ال�شطراب������ات النف�شية باختالل 

ن�شاط الدماغ.

كانت ه������ذه بالطبع تخمين������ات �شاذجة، 

أك������رث قرباً م������ن احلقيقة من  لكنه������ا كانت ا

ق.م(   317  –  427( اأفالط������ون  ت�ش������ورات 

املثالي������ة Idealistic. اعت������رب اأفالطون اأن 

أ�������س ب�شكل موؤقت، لي�س  النف�س تُقيم يف الرا

ن الراأ�س كروي، اأي  لوجود الدماغ فيه، بل لأ

مثل. ومل يربط  نه يتمتع بال�شكل الهند�شي الأ لأ

اأر�شطو )384 – 322 ق.م( النف�س بالدماغ، 

لكن������ه فهم وظيفة الدماغ ب�شورة مادية حني 

اعت������ربه غدة تقوم بتربيد ال������دم حينما تزيد 

درجة حرارته فوق املعدل.

ملحة تاريخية

مل حتدث النقلة الكربى يف تف�شري الظواهر 

النف�شي������ة بع������د ذل������ك اإل يف بداي������ة القرن 

العا�رش املي������الدي على يدي الطبيب واملفكر 

املو�شوعي الكبري ال�شيخ الرئي�س اأبي علي بن 

�شينا )980–1037(. لقد بنى هذا العبقري 

لنف�شه جمداً عظيماً مبوؤلَّفه ال�شخم »القانون 

يف الطب« الذي اأجنزه �شنة 1020 م والذي 

أو�شاكوف »اإجنيل  �شماه عامل النف�س الرو�شي ا

الطب« )11، �س 18(، فقد متت ترجمته اإىل 

العديد من لغ������ات العامل، وا�شرت�شد به الطب 

وروبي زهاء 700عام. الأ

وتتجل������ى ماأثرة اب������ن �شين������ا يف درا�شته 

املتعمق������ة لت�رشي������ح اجله������از الع�شبي، ويف 

تف�شريه املتقدم على ع�رشه للقوى النف�شانية 

ن�شان )3، �س 53  ك������ة عند الإ املدِركة واملحرِّ

– 73(، وق������د َقّيَم ب�ش������كل �شحيح العالقات 

دراك والذاكرة  ح�شا�������س والإ املتبادلة بني الإ

رادة، ودر�س ارتباطها  والتخيل والتفكري والإ

بالتغريات اجل�شدية. ويُْعزى اإىل ال�شيخ الرئي�س 

أَ  أق������دم التاأكيدات على اأن َم�ْشكَن ومبدا اأحُد ا

فعل الظواهر النف�شية ه������و الدماغ ببطونه 

أ�شار اإلي������ه الفيل�شوف  املختلف������ة، وهذا م������ا ا

الهولن������دي �شبين������وزا بعده ب�شت������ة قرون من 

ال�شنني. وقد اأخذ اب������ن �شينا بعني العتبار 

مرا�س اجل�شمية  أث������ري النف�س على ن�شوء الأ تا

و�شريه������ا، كما اعتن������ى بال�شح������ة النف�شية، 

أ�شاليبه  وا�شتخ������دم الع������الج النف�شي، وم������ن ا

العالُج باملو�شيقى )10، �س 6(.

الفرن�شي  والفيل�ش������وف  الع������امل  واعت������رب 

 R.Descartes دي������كارت  رني������ه  ال�شه������ري 

أرواح،  )1596–1650( اأن لي�������س للحيوانات ا

أما �شلوكها فهو رد على التاأثريات اخلارجية،  ا

دة متام������اً  اأي اأن النف�������س احليواني������ة حم������دَّ



اأ�ص�س علم النف�س العام والفيزيولوجي

العــــــدد 545 �شــــــباط   2��2009

بال�������رشوط اخلارجية. وكان 

ديكارت اأول من و�شع مفهوم 

حمققاً   ،Reflex املنعك�������س 

بذل������ك ك�شفاً كب������رياً يف علم 

واعترب  ع�ش������اء،  الأ وظائف 

عب������ارة عن  ع�ش������اب  الأ اأن 

رواح  أنابيب ت������دور فيها »الأ ا

التاأثريات  لتنق������ل  احليوية« 

اخلارجي������ة اإىل الدم������اغ، ثم 

لتع������ود اإىل الع�شالت وتنفخ 

كما  تتح������رك.  ك������ي  فيه������ا 

حتدث دي������كارت عن الوعي 

اإل   ،Consciousness

أنه ف�شل بينه وبني الدماغ.  ا

املنعك�������س ح�ش������ب  يرتب������ط 

نظريت������ه باإمكاني������ة درا�شتنا 

احليوانات  ل�شل������وك  املادية 

الن�ش������اط  يقب������ل  ل  ال������ذي 

النف�ش������ي الواع������ي. اأما الوعي فه������و منغلق 

عل������ى ذات������ه، ودرا�شته ممكن������ة بال�شتبطان 

بالتاأم������ل  اأي  فق������ط،   Introspection

أما الفيل�شوف الكبري  الذاتي )7، �������س 50(. ا

 B.Spinoza �شبين������وزا  ب������اروخ  بينيديكت 

)1632 – 1677( فق������د اعت������رب اأن التفكري 

أيه  وامتداد امل������ادة �شيء واحد. اإن الوعي برا

ل يوجد ب�شكل منف�شل عن البدن، وهو رهن 

لتاأثريات العامل اخلارجي.

نكليزي جون لوك  وطور الفيل�ش������وف الإ

J.Locke )1632–1704( املذهب احل�شي 

Sensualism يف نظري������ة املعرفة بتاأكيده 

عل������ى َقبْلي������ة Priority اخل������ربة واملعرفة 
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أو  أي������ة اأفكار ا احل�شي������ة، وعلى ع������دم وجود ا

مب������ادئ فطرية يف العق������ل. اإن نف�س الطفل 

حدي������ث ال������ولدة، ح�شب نظري������ة لوك، هي 

������ل  تُ�شجِّ  »Tabula rasa نظي������ف  »ل������وح 

آثاَرها، وهذا م������ا ا�شتفاد منه  اخل������ربةُ عليه ا

مريكية يف علم  موؤ�ش�شو املدر�شة ال�شلوكية الأ

النف�������س Behaviorism يف بداي������ة القرن 

الع�رشين. لكن الت�شورات واملفاهيم املجردة 

ن�شان التي اأهملها لوك وال�شلوكيون  عن������د الإ

�شا�������س ُمعَدمة، يف حني  ت�شبح على هذا الأ

هم حلفظ اخلربة يف الوعي،  �شكال الأ أنها الأ ا

وهي التي متنحنا اإمكانية معرفة العالقات 

ال�شببية يف العامل.

وقد حتققت يف القرن التا�شع ع�رش ثالثة 

ك�شوف علمية كربى هي: قانون بقاء الطاقة 

أثبتت  والنظري������ة اخللوية ونظري������ة التطور، ا

ه������ذه النظريات وحدة الع������امل وماديته، مما 

نكليزي توما�س هك�شلي  حياء الإ دف������ع عامل الأ

T.Huxley )1825–1895( اإىل القول اإنه 

أ�ش�س  ل يجوز ال�شك بعد هذه الكت�شافات باأن ا

علم النف�س يج������ب الِتما�شها يف فيزيولوجيا 

اجلهاز الع�شبي.

الطبيعة النعكا�سية للظاهرة النف�سية

أب������و الفيزيولوجي������ا  �شن������ة 1863 ق������ام »ا

 Ivan �شيت�شين������وف  اإيف������ان  الرو�شي������ة« 

Sechenov )1829–1905( بطبع مبحث 
أ به  هام بعنوان »منعك�شات الدماغ« )6(، بدا

ع�������رشاً جديداً يف حتدي������د وظائف اجلهاز 

الع�شبي، وبالتايل، يف فهم الظواهر النف�شية. 

لقد راأى �شيت�شينوف اأن مهمته الرئي�شية هي 

الربهنة على اأن جميع فعاليات احلياة الواعية 

والالواعية انعكا�شيٌة م������ن حيث املن�شاأ. اأما 

الكت�ش������اف الكبري الذي حقق������ه �شيت�شينوف 

ع�شاء ف������كان حتديده  يف عل������م وظائ������ف الأ

لعملية الكب������ح يف اجلهاز الع�شبي املركزي. 

واعتماداً على هذا الكت�شاف ا�شتطاع العامِل 

أنه لي�س بال�������رشورة اأن توؤدي  ثب������ات على ا الإ

كل فك������رة تن�شاأ بفعل املوؤثرات اخلارجية اإىل 

فعل خارجي مبا�رشة. ميكن للفكرة اأن تكون 

منعك�ش������اً بنهاية موقوفة )مكبوحة(، يف حني 

هواء منعك�شات بنهايات متعاظمة.  تكون الأ

واعت������رب �شيت�شين������وف وتالمي������ذه اأن فه������م 

ن�شان غري  الن�ش������اط النف�شي املعقد عن������د الإ

ممك������ن اإل اإذا عرفنا بعم������ٍق جوهَر عمليتي 

التهيج والكبح يف الدماغ، وقوانني تفاعلهما، 

وعمليتي التحليل والرتكي������ب، وكذلك باقي 

 Higher على قوانني الن�ش������اط الع�شبي الأ



اأ�ص�س علم النف�س العام والفيزيولوجي

العــــــدد 545 �شــــــباط   2��2009

.Nervous Activities

آراء �شيت�شينوف عن الطبيعة  وقد لقت ا

النعكا�شية للظاهرة النف�شية تطويراً لحقاً 

 Ivan يف اأبحاث العامل ال�شهري اإيفان بافلوف

Pavlov )1849–1936( ال������ذي اعت������رب اأن 

�شيت�شين������وف قام مبحاول������ة �شجاعة لتَ�شور 

عاملنا الذاتي ب�شكل فيزيولوجي �رشف.

وح������ني ن�ش������ري اإىل عالق������ة تط������ور علم 

ع�شاء، يجب اأن ننوه  النف�س بعلم وظائف الأ

بعالق������ة علم النف�س بعلم الطب، فقد اأجرى 

�شيت�شين������وف مالحظات علمية على املر�شى 

مرا�س  أ�شار اإىل تاأثري الأ طباء، وا مع بع�س الأ

على نف�س الفرد. وق������د مت افتتاح اأول خمرب 

علم نف�������س جتريبي يف رو�شي������ا �شنة 1885 

ع�شاب الطبيب  على يدي عامل النف�������س والأ

ِبْختريْي������ف، وهو الث������اين يف العامل بعد خمرب 

ملاين فونت الذي افتتحه �شنة  عامل النف�س الأ

.1879

لقد مي������ز العلماء يف القرن التا�شع ع�رش 

أ�شكال م������ن احلركة هي: الالع�شوية  ثالثة ا

واحليوي������ة والجتماعية. ال�شكل الالع�شوي 

امليكانيكي������ة  التغ������ريات  يخ�������س  للحرك������ة 

والفيزيائي������ة والكيميائي������ة فق������ط. وال�شكل 

أرق������ى واأكرث  احلي������وي للحرك������ة هو �ش������كل ا

تعقيداً، ويرتبط به ن�ش������وء احلياة الع�شوية 

ر�س. والظاهرة النف�شية هي خا�شية  على الأ

من خ�شائ�س الكائنات احلية ذات التنظيم 

الع�شبي العايل، وترتبط هذه الظاهرة بقدرة 

ه������ذه الكائنات على عك�������س الواقع املحيط 

ب�شكل فعال. يوؤّث������ر العامل املحيط على دماغ 

ن�شان من خ������الل اأع�شاء احل�س، ويجعله  الإ

أ�شياء العامل. لكن هذا النعكا�س لي�س  يعك�س ا

نه يرتبط بالن�شاط الفعال  عملية منفعلة، لأ

ن�ش������ان الذي يعيد ت�شكي������ل العامل، فوعي  لالإ

ن�ش������ان ل يعك�س العامل املو�شوعي فح�شب،  الإ

بل ويبدعه. ويرتبط ه������ذا النعكا�س بخربة 

ن�شان ومعارفه وخ�شائ�شه الفردية، ولهذا  الإ

نقول اإن الظاهرة النف�شية هي انعكا�س ذاتي 

للعامل املو�شوعي.

وم������ن التبديات النف�شية نذكر: العمليات 

دراك والتخيل  ح�شا�س والإ النف�شي������ة وهي الإ

والتذكر والتفكري، واحلالت النف�شية كالفرح 

واخل������وف واليقظة والنقبا�������س وال�شتثارة 

واملل������ل..، واخلوا�س وه������ي اجلبلة والطابع 

والقابليات.

على الن�ساط الع�سبي الأ

أ�شا�س  ع�شاء اأن يف ا لقد اأثبت علم وظائف الأ

ن�شاط اجلهاز الع�شبي تكمن عمليتا التهيج 
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والكب������ح. والتهي������ج Irritation هو عملية 

 Receptors فعال������ة تن�شاأ يف امل�شتقِب������الت

 Neurons الع�شبية  واخلاليا  ع�شاب  والأ

عن������د تنبيهها، اأي حينما توؤثر عليها منبهات 

Stimulus( فيزيائية  Stimuli )مفردها 

أو كيميائي������ة ذات ق������وة كافي������ة، َفتُْحدث يف  ا

الن�شيج الع�شبي عمليات فيزيائية كيميائية 

توؤدي اإىل تغري ال�شحنة الكهربائية على �شطح 

الُع�شبون )10، �س 29(.

ول يبق������ى التهي������ج، اأي تغ������ري ال�شحن������ة 

الكهربائي������ة، يف مكان ظه������وره، واإمنا ينتقل 

لي������اف الع�شبي������ة اإىل اخلاليا  بو�شاط������ة الأ

خ������رى، فيهيجها. ويراف������ق انتقاَل التهيج  الأ

 Bioelectric ن�شوءُ ظواهر حيوية كهربائية

أو تي������ارات العمل،  ت�شم������ى موج������ات التهيج ا

ميك������ن ت�شجيله������ا بو�شاطة اأجه������زة ح�شا�شة 

خا�ش������ة. وت������رتاوح �رشع������ة انتق������ال التهيج 

ن�شان بني 0٫5 – 120 مرتاً  الع�شبي عند الإ

يف الثانية الواحدة. ويج������ري انتقال التهيج 

من خلية ع�شبي������ة اإىل اأخرى باجتاه واحد، 

ع������رب ت�شاب������كات اخلالي������ا Synapsis، من 

اإىل اجلهاز الع�شبي  امل�شتقِبالت )اجلوابذ( 

 Central Nervous System املرك������زي

أو امل������ورِّدة  ع�ش������اب احل�شي������ة ا بو�شاط������ة الأ

Afferent، وم������ن اجلهاز الع�شبي املركزي 

أو النوابذ(  اإىل اأع�ش������اء العمل )امل�شتجيبات ا

Effectors يف الع�ش������الت والغدد بو�شاطة 

 ،Efferent رة أو امل�شدِّ ع�شاب احلركية ا الأ

أو تفرز  أو تنب�ش������ط، ا فتتقل�������س الع�ش������الت ا

الغدد.

تُدعى ال�شتجاب������ة ال�شادرة عن اجلهاز 

ع�شاء  الع�شبي املركزي – والتي تنفذها الأ

– املنعك�������س Reflex، وتدعى الطريق التي 

ي�شلكها التنبي������ه الع�شبي م������ن امل�شتقبالت 

اإىل املرك������ز، ومنه اإىل اأع�شاء العمل، القو�س 

)انظ������ر   Reflectoral Arc النعكا�ش������ي 

ال�شكل رقم 1(، ويُ�شرتط لذلك �شالمة جميع 

اأق�شام القو�س النعكا�شي.

 3                 

4             2           

5                          1

ال�سكل رقم 1: خمطط القو�س النعكا�سي
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1. امل�شتقِبل )نهاية ع�شبية ح�شية(.

2. ليف ح�شي مورد.

3. خلية ع�شبية مركزية.

4. ليف حركي م�شدر.

5. امل�شتجيب )نهاية ع�شبية حركية(.

أث������ر قابلية اجله������از الع�شبي املركزي  تتا

)الدم������اغ والنخاع ال�شوك������ي( للتهيج بعوامل 

عدي������دة، وه������ذا يوؤثر بالتايل عل������ى الن�شاط 

النعكا�ش������ي. فعن������د ارتف������اع تهي������ج اجلهاز 

الع�شبي املركزي ت������وؤدي املنبهات ال�شعيفة 

اإىل ا�شتجابات �شديدة، وعند انخفا�س تهيج 

اجله������از الع�شب������ي املركزي ت������وؤدي املنبهات 

ال�شدي������دة اإىل ردود فع������ل �شعيف������ة، وقد ل 

يحدث اأي رد فعل )1، �س 337(.

واإىل جان������ب عملية التهي������ج، حتدث يف 

اجله������از الع�شبي عملية معاك�شة هي عملية 

الكب������ح Inhibition. والكبح هو �َشعٌف اأو 

أو وقٌف للن�شاط الع�شبي. اإن التهيج  انعداٌم ا

والكبح هما طرف������ان لعملية واحدة للن�شاط 

الع�شب������ي يف تكيف الكائن احلي مع الو�شط 

املحيط، فهما يَحدث������ان با�شتمرار وبالتبادل 

فيم������ا بينهما. وتتجلى وحدتهما، على �شبيل 

أو  املث������ال، يف توافق عمليات معقدة، كامل�شي ا

الرك�س. اإذ يحدث يف هذه احلركات تبادل 

التهي������ج والكب������ح يف املراك������ز الع�شبية التي 

تنظم عم������ل الع�شالت القاب�شة والع�شالت 

البا�شطة. وكان �شيت�شينوف اأول من اكت�شف 

ظاهرة الكبح )1، �س 338(.

اإن لكل جزء من اأجزاء اجلهاز الع�شبي 

املرك������زي وظائف يقوم باأدائها بهدف تنظيم 

جمي������ع العمليات الفيزيولوجي������ة وتن�شيقها، 

وبالتايل، حتقيق وحدة اجل�شم احلي وتاأمني 

ن�شان  أم������ا عند الإ تكيف������ه مع العامل املحيط. ا

فقد اأ�شبح الدماغ ع�شَو التفكري.

ينظم النخاُع ال�شوكي ال�شتجابات احلركية 

الب�شيط������ة والتوت������ر الوعائي ون�ش������اط القلب 

فرازات.. وينظم النخاع امل�شتطيل واجل�رش  والإ

املنعك�شاِت احلركية التي توؤّمن احلفاظ على 

توازن اجل�شم يف ال�شك������ون واحلركة، وكذلك 

نباتي������ة Vegetative املعقدة:  العملي������ات الإ

التنف�������س وال������دوران واإف������رازات غ������دد جهاز 

و�شط املنعك�شات  اله�شم.. وينظم الدم������اغ الأ

 Orientational Reflexes التوجهي������ة 

)جتاه النور وال�شوت، وال�شتجابة »احلرا�شية«( 

وغريها، مم������ا ي�شاعد على ال�شتجابة ب�رشعة 

للتنبيه������ات املباغتة، كما ينظ������م حركة اأ�شابع 

اليدي������ن وحركات امل�شغ والبل������ع وما �شابهها. 

نباتية  ويوؤث������ر املخي������خ عل������ى املنعك�ش������ات الإ
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واحلركي������ة الال�رشطية املعق������دة وعلى تنا�شق 

احل������ركات والن�ش������اط التنف�ش������ي وال������دوراين 

خ������رى. وينظم الدم������اُغ البيني  جه������زة الأ والأ

مل والطعم، وحا�شتي  ح�شا�َس باحل������رارة والأ الإ

ال�شمع والب�رش، واحل������الت النفعالية )فرح، 

ل������ذة، غ�ش������ب، خ������وف...(، وكذل������ك حالت 

الن������وم واليقظة، واأحا�شي�������س اجلوع والعط�س 

وغريها.

أم������ا ق�������رشة اأو حل������اء ن�شفي ك������رة املخ  ا

Cortex فه������ي طبقة من امل������ادة الرمادية، 

تبل������غ �شماكته������ا 2–4 مم، وم�شاحتها حوايل 

2200 �ش������م2، وتتكون من ع������دة طبقات من 

لياف الع�شبية التي حتتوي على  اخلاليا والأ

حوايل 14 مليار خلية ع�شبية. واإن اأول من 

أ�شكال  أ�شار اإىل تعقد بنية الق�رشة واختالف ا ا

خالياه������ا الع�شبية وتوزعها اإىل بقع خمتلفة 

 V.A.Betz هو الع������امل الرو�شي ف. بيت������ز

)1834–1894( وذلك �شنة 1874.

يختل������ف تطور ق�رشة امل������خ وتعقدها بني 

أثناء  خمتل������ف احليوان������ات، وتن�شاأ الق�������رشة ا

خرى.  أق�شام الدم������اغ الأ عملية النم������و بعد ا

وق������د بلغ ن�شفا الك������رة والق�رشة املخية عند 

ن�شان مرحلة متط������ورة جداً بتاأثري ن�شاط  الإ

العم������ل والعالقات الجتماعي������ة عرب تاريخ 

الب�رشية.

دنى م������ن اجلهاز  ج������زاء الأ تخ�ش������ع الأ

على. ومبا اأن  جزاء الأ الع�شبي وظيفي������اً لالأ

الق�������رشة ه������ي اأعلى واأحدث ج������زء منه فاإن 

خرى تخ�شع لتحّكم ق�رشة  جزاء الأ جميع الأ

املخ التي تق������وم بتنظيم عمل جممل وظائف 

اجل�شم وحتقيق ارتباطه مع الو�شط املحيط. 

ن�ش������ان يختلف ع������ن الكائنات  علم������اً باأن الإ

خ������رى يف اأن باإمكانه اإحداث تغري  احلية الأ

ملمو�س يف الو�شط املحيط.

وتتميز يف الق�رشة املخية عدة مراكز غري 

منف�شل������ة متاماً عن بع�شها البع�س، بل هي 

متداخلة فيما بينها، اأهمها:

1- مركز احلركة: ينظم لكل ن�شف كرة 

رادي������ة لع�شالت هيكل  خمي������ة التقل�شاِت الإ

ط������راف والراأ�س ب�شكل  اجل�شم واجلذع والأ

ي�رش(. مين، والأمين لالأ ي�رش لالأ متعاك�س )الأ

2- مرك������ز احل�������س اجلل������دي: ي�شتقبل 

مل واحلرارة واللم�س، وكذلك  املعلومات عن الأ

عن الع�شالت واملفا�شل، ب�شكل متعاك�س.

3- مركز ال�ش������م: ي�شتقبل املعلومات من 

م�شتقبالت ال�شم.

4- مركز ال�شمع: ي�شتقبل املعلومات من 

ذن الداخلية. اجلهاز احللزوين يف الأ
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5- مركز الب�رش: ي�شتقبل املعلومات من 

م�شتقبالت �شبكية العني ب�شكل متعاك�س.

6- مرك������ز ال������كالم: وهو موج������ود عند 

ن�شان فق������ط، وت�شرتك فيه مناطق وا�شعة  الإ

من الق�رشة ترتبط بوظيفة الكالم، يقع عند 

ال�شخ�س الأمين )ذي اليد اليمنى الن�شيطة( 

ي�رش، وعن������د ال�شخ�س  يف ن�ش������ف الك������رة الأ

ع�������رش )ذي الي������د الي�������رشى الن�شيطة( يف  الأ

ن�شف الكرة الأمين. ت�شرتك هذه املناطق يف 

برجمة وتنظيم احلركات املتوافقة لع�شالت 

اأع�ش������اء ال������كالم )�شفاه ول�ش������ان..( وكذلك 

املنطقة احل�شية ال�شمعية للكالم.

الو�شلي������ة  أو  ا الليمبي������ة  اجلمل������ة   -7

ع�شاء الداخلية  Limbic: تنظم ن�ش������اط الأ

وتكوين خمتلف النفعالت.

لقد مت حتديد مواقع هذه املناطق ب�شكل 

تقريب������ي بو�شاطة اأجه������زة اخرتعها العلماء، 

أث������ري بالكهرب������اء ال�شاكنة  حيث قام������وا بالتا

ال�شعيفة على كل منطقة من ق�رشة الدماغ، 

أو  فكان������ت النتيج������ة دائم������اً عم������َل الع�شو ا

أو ال�شعور الذي يخ�شع لتحكم هذه  احلا�شة ا

أو كان يح������دث ا�شطراب اأو خلل  املنطق������ة، ا

يف عمله������ا. وقد طور العلماء جهازاً ح�شا�شاً 

آلية عمل الدماغ الكهربائية  متمي������زاً لر�شد ا

ي�شمى جهاز التخطيط الدماغي الكهربائي 

يح������وي   Electroencephalogram

اأقطاباً )لواحب( Electrodes تو�شع على 

ن�شان، وتلتقط  أ�������س الإ مناطق خمتلفة من را

باإيقاعاتها  للدم������اغ  الكهربائي������ة  الفعالي������ة 

املختلف������ة، وي�شجله������ا اجلهاز عل������ى �رشيط 

خا�س.

أواخ������ر  ا الرو�������س يف  العلم������اء  واأوج������د 

الثمانيني������ات م������ن القرن الع�رشي������ن طريقة 

جدي������دة و�رشيع������ة لدرا�شة فعالي������ة الدماغ 

يف نقاط������ه املختلفة بدلً م������ن اجلهاز �شابق 

الذك������ر. ت�شتند ه������ذه الطريق������ة اإىل قيا�س 

آلة  �شع������اع احلراري. يتاألف اجله������از من ا الإ

ر  �شعة حتت احلمراء ت�شمى امل�شوِّ تلتقط الأ

احل������راري Thermovisor وم������ن حا�شب 

اإلكرتوين. ي������رى الطبيب على �شا�شة اجلهاز 

عر�ش������اً مبا�رشاً للخارط������ة احلرارية للدماغ 

موؤلف������ة من 17 األف نقط������ة تختلف درجات 

�شط������وع اأو لون كل منها بح�شب درجة حرارة 

كل نقطة مقابل������ة يف الدماغ. ح�شا�شية هذا 

اجلهاز عالي������ة جداً، فهي ت�شم������ح بالتقاط 

اختالفات درجات احلرارة يف حدود 0٫008 

من الدرجة املئوية، كما مُتيز بوؤرةَ ال�شخونة 

املََر�شّي������ة يف قط������ر 0٫1 مم. اإن هذا يعني 
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حجماً �شخم������اً جداً من املعلومات الدقيقة، 

مم������ا ي�شمح للعلم������اء اأن ينظ������روا اإىل عمل 

طباء  الدماغ ب�ش������ورة جديدة، كما ي�شمح لالأ

اأن ينتبه������وا اإىل املر�س يف مراحله البتدائية 

أو ا�شطراب������ات  وىل، كال������ورم املجه������ري، ا الأ

أو بوؤرة ال�رشع )5(. وعية، ا الأ

املحلل

اأما املحلِّ������ل Analysator فهو مفهوٌم 

 Ivan Pavlov بافل������وف  اإيف������ان  و�َشع������ه 

)1849–1936(، احلائ������ز على جائزة نوبل 

حي������اء، وعنى به جملة  جنازاته يف علم الأ لإ

وظيفية واحدة، تتاألف من ثالثة اأق�شام هي: 

 م�شتقِبل، وناق������ل، ومركز دماغ������ي )ال�شكل

 رقم 2(.

املحلل

2

3          1

             4

ال�سكل رقم 2: خمطط املحلل

1. امل�شتقبل – امل�شتجيب

ع�شاب املوردة         الناقل  2. الأ

ع�شاب امل�شدرة        4. الأ

3. النهاية الدماغي������ة للمحلل – الق�شم 

املركزي الدماغي.

ول امل�شتقب������ل م������ن  أل������ف الق�ش������م الأ يتا

امل�شتقب������الت املوج������ودة يف اأع�ش������اء احل�س 

ذن..(، وكذلك يف جميع  اخلا�شة )العني، الأ

ح�شاء،  اأع�شاء اجل�شم )اجللد، الع�شالت، الأ

وعي������ة الدموية..(. وميكن تق�شيم  القلب، الأ

ه������ذه امل�شتقبالت اإىل: م�شتقب������الت داخلية 

ع�ش������اء الداخلي������ة،  منت�������رشة يف جمي������ع الأ

ت�شتقب������ل التنبيه������ات التي تق������دم معلومات 

ع�شاء  ع������ن �شري العملي������ات اجلاري������ة يف الأ

الداخلي������ة، وم�شتقب������الت خارجي������ة تلتقط 

التنبيه������ات من الو�ش������ط اخلارجي، وتدخل 

يف ِعداده������ا امل�شتقب������الُت اجللدية واأع�شاء 

الذوق وال�ش������م والب�رش وال�شم������ع والتوازن. 

ومن خالل عملية التط������ور التاريخي اأ�شبح 

كٌل م������ن ه������ذه امل�شتقب������الت عن������د احليوان 

ن�شان متخ�ش�شاً بالتقاط نوع حمدد من  والإ

التنبيهات.

ألياف  ويتاألف الق�شم الث������اين الناقل من ا

ع�شبي������ة ح�شية وطرق ناقل������ة �شاعدة تنقل 

التنبيهات النا�شئة يف امل�شتقبالت اإىل الق�رشة 

 ،»Subcortex املخية واإىل »ماحتت الق�رشة

وام������ر منها اإىل  وطرق ناقل������ة نازلة تنقل الأ
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امل�شتجيبات. 

والق�ش������م الثالث املرك������زي الدماغي هو 

النهايات الدماغية للمحلل، ويقع يف الق�رشة 

املخية وما حتتها. 

واملحل������الت هي من مثل املحلل الب�رشي 

واملحلل ال�شمعي واملحل������ل احلركي وغريها 

)1، �س 400(.

ت�شكل جمموعاُت امل�شتقبالت املتخ�ش�شة 

اأع�ش������اَء ح�ٍس خمتلفة تُعترب نافذتنا الوحيدة 

على العامل، فمن خاللها فقط نتلقى املعلومات 

عنه. تتلقى اأع�شاء احل�س تاأثريات املنبهات 

م������ن الو�شطني الداخل������ي واخلارجي، حيث 

تلتقط امل�شتقبالُت املتخ�ش�شة التاأثريات من 

املنبهات املنا�شبة، وتنتقل التنبيهات املتولدة 

اإىل النهاي������ات الدماغي������ة فتهيجه������ا، وتن�شاأ 

ح�شا�شات. ويف الوقت نف�شه جتري  بذلك الإ

 Analysis يف امل�شتقب������الت عمليات حتليل

بدائ������ي ب�شي������ط للتنبيهات، كم������ا جتري يف 

النهاي������ات الدماغي������ة للمحل������الت عمليات 

أعل������ى. وتَ�شدر يف نتيجة ذلك  حتليل دقيق ا

أوامر للتنفيذ تع������ود اإىل الع�شو  ع������ن املركز ا

من جديد. فعند اإ�شعال امل�شباح مثاًل تتلقى 

العني تاأثري النور وتنقله اإىل الدماغ، وبنتيجة 

أو املعلومات الواردة ت�شدُر  حتليل التنبيهات ا

وامر من املركز اإىل العني ب�رشورة ت�شييق  الأ

فتحة البوؤبوؤ للحد من �ش������دة النور ال�شاقط 

على �شبكي������ة العني. ت�شتغرق ه������ذه العملية 

خر، ومن  باأكملها زمناً يختلف م������ن حملل لآ

 Reaction خر ي�شمى زمن الرْجع �شخ�س لآ

Time. وبن������اء على تخ�ش�������س امل�شتقبالت 

مقابل التنبيهات، وبناء على عمليات التحليل 

ح�شا�شات  التي جت������ري يف املحلالت، فاإن الإ

هي انعكا�شات Reflections كمية ونوعية 

للخوا�������س الفيزيائية والكيميائية للمنبهات، 

 Images ح�شا�ش������ات ه������ي �ش������ور اأي اأن الإ

خلوا�س املنبه������ات امل�شببة لها )7، �س 172 

.)184 –

لقد لح������ظ �شيت�شين������وف اأن م������ا �شبق 

ق������رار باأن ع�شو  تو�شيح������ه اأعاله يتطلب الإ

احل�س يقوم بالتناوب ب������دور امل�شتقبل ودور 

نه ي������ورد التنبيهات با�شتمرار  امل�شتجي������ب، لأ

وامر ال�ش������ادرة عنه،  اإىل املرك������ز وينف������ذ الأ

وبالت������ايل، ف������اإن املرك������ز الدماغ������ي يتلق������ى 

وامر  با�شتمرار معلومات عن كيفية تنفيذ الأ

وعما يحدث من م�شتجدات، وت�شاعده هذه 

وامر ال�شادرة عنه اأو  املعلومات يف تعديل الأ

ح�شا�ُس نتيجَة  أو متابعتها. فلي�س الإ اإلغائها ا

عملي������ٍة مركزيِة التوجه فح�شب، اإذ يكمن يف 
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أ�شا�شه فع������ٌل انعكا�شي كامل ومعقد )8، �س  ا

234(. وبالتايل فقد طرح �شيت�شينوف مفهوم 

الرابطة الراجعة Back connection اأو 

»التغذية الراجعة Feed back«، وعنى به 

وروَد معلوم������ات اإىل ع�شو ال�شبط والتحكم 

أ�شا�شها تُ�شاغ  فعال، والتي على ا عن نتائج الأ

ع�ش������اء التنفيذ. وبهذه  وام������ر الالحقة لأ الأ

التغذي������ة الراجعة يك������ون القو�س النعكا�شي 

أُغل������ق وحت������ول اإىل حلق������ة انعكا�شي������ة  ق������د ا

 3 رق������م  )ال�ش������كل   Reflectoral circle

ح�شب اأطل�س علم النف�س )9((.

3

4     2

6   7      

5     1

6-7

ال�سكل رقم 3: خمطط اآلية الن�ساط النعكا�سي

1. امل�شتقِبل.

2. الطريق الع�شبي املورد.

3. النهاية املركزية.

4. الطريق الع�شبي امل�شدر.

5. امل�شتجيب.

6-7. قناة التغذية الراجعة.

أ – املحلل )1 – 2 – 3( ا

ب – القو�������س النعكا�ش������ي )1 – 2 – 3 

)5 – 4 –

ج – احللقة النعكا�شية )1 – 2 – 3 – 4 

)1 – 7 – 6 – 5 –
املنعك�سات ال�رشطية

تلتقط امل�شتقبالت املتخ�ش�شة التاأثرياِت 

م������ن املنبهات املنا�شبة، كم������ا �شبق اأن ذكرنا، 

وتنتق������ل التنبيه������ات املتول������دة اإىل النهايات 

الدماغية وتهيجها، فتن�شاأ يف الق�رشة املخية 

.Focus of irritation بوؤرة تهيج

لنفر�������س اأن كلباً ياأكل طعامه، يُعترب هذا 

الطعام مث������رياً طبيعياً يوؤثر على م�شتقبالت 

حا�شة الذوق يف حليم������ات الل�شان، فينبهها، 

وينتق������ل التنبيه اإىل بقع������ة منا�شبة يف ق�رشة 

املخ، فيهيجها، وتن�شاأ فيها بوؤرة تهيج غذائية 

فراز  تعط������ي اأوامرها اإىل غدد اللع������اب بالإ

لت�شهي������ل عمليت������ي امل�شغ واله�ش������م. �شمى 

بافلوف �شيالن اللعاب باملنعك�س الال�رشطي 

واملنعك�شات   .Unconditioned reflex

الال�رشطية ه������ي منعك�ش������ات فطرية تنتقل 

بالوراث������ة، وتدع������ى املعقدة منه������ا بالغريزة 
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. Instinct

اإن اأقوا�������س املنعك�شات الال�رشطية ثابتة، 

أق�شامه������ا الثالث������ة حم������ددة. وتظهر  اأي اأن ا

هذه املنعك�ش������ات رداً على منبه������ات معينة، 

وتقع مراكزها يف اأق�شام خمتلفة من النخاع 

ال�شوك������ي والدم������اغ، ويحدث عل������ى مبدئها 

ع�شاء  تنظيٌم م�شتمر وتوفيُق عمٍل ملختلف الأ

جه������زة للمحافظة عل������ى ا�شتمرار وجود  والأ

الكائن احلي. وتوؤّمن املنعك�شاُت الال�رشطية 

تكيَف اجل�ش������م مع تغريات حم������ددة للو�شط 

كان������ت تتعر�س لها اأجي������ال عديدة من هذا 

النوع احلي با�شتمرار )1، �س 365–367(.

لحظ اإيف������ان بافلوف من خالل جتاربه 

املخربية ال�شهرية ت�شكَل ظواهر جديدة مل تكن 

موج������ودة �شابقاً عند الكائن احلي. فالطعام 

مث������اًل – على اعتباره منبه������اً – يوؤدي ب�شكل 

طبيع������ي اإىل �شيالن لعاب الكلب، كما اأن نور 

امل�شباح ي������وؤدي اإىل ت�ش������كل منعك�س طبيعي 

يتجل������ى بتغري فتح������ة بوؤبوؤ الع������ني. لكن نور 

امل�شباح حيادي بالن�شبة اإىل �شيالن اللعاب، 

اأي ل عالقة له بت�ش������كل هذا املنعك�س. لكن 

أنه عند اإث������ارِة بوؤرتي  بافل������وف تو�ش������ل اإىل ا

تهيج خمتلفتني يف ق�رشة املخ يف وقت واحد، 

اأي عند الق������رتان الزمني ملنبهني خمتلفني، 

ولعدة مرات، فاإنه تن�شاأ بني البوؤرتني رابطة 

Connection موؤقت������ة، هي مبثابة »ج�رش« 

يربط بينهما. تتجه الرابطة عادة يف ت�شكلها 

م������ن الب������وؤرة النا�شئة ع������ن تاأثري منب������ه اأقل 

اأهمية )الب�رشي������ة ح�شب مثالنا ال�شابق( اإىل 

البوؤرة النا�شئة عن منبه اأكرث اأهمية وحيوية 

)الغذائي������ة(. وهك������ذا، ينتق������ل التنبيه عند 

اإ�شعال امل�شباح من م�شتقبالت حا�شة الب�رش 

يف العني اإىل بوؤرة التهيج الب�رشي يف الق�رشة 

املخية فيهيجها. لكن وجود الرابطة املوؤقتة 

املت�شكلة �شابقاً ب������ني بوؤرتي التهيج الب�رشية 

والغذائي������ة ي�شمح بانتقال التنبي������ه اإىل بوؤرة 

التهيج الغذائي������ة فيهيجها، مما يدفعها اإىل 

وامر ب�ش������كل اآيل اإىل مركز اإفراز  اإ�ش������دار الأ

ف������راز اللعاب،  اللع������اب، ومن������ه اإىل الغدد لإ

في�شيل لعاب الكلب بدون تناوله للطعام. اأي 

اأن نور امل�شباح احليادي بالن�شبة اإىل �شيالن 

اللعاب قد اكت�ش������ب، بف�شل وجود الرابطة، 

�شفة جديدة. �شم������ى بافلوف هذه الظاهرة 

و�شم������ى   ،Conditioning �������رشاط  الإ

طي  املنعك�������س الناجت عنه������ا املنعك�������س ال�رشَّ

Conditioned reflex . ه������ذا يعن������ي اأن 

املنعك�شات ال�رشطية هي منعك�شات مكت�شبة 

تظهر خالل حياة الكائن احلي. وهي فردية 
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خر،  أنها تختل������ف من فرد لآ غ������ري ثابتة، اأي ا

وميكن اأن تختفي واأن تظهر من جديد.

تن�ش������اأ املنعك�ش������ات ال�رشطي������ة رداً على 

املنبهات ال�رشطي������ة، وهكذا، اإذا كان �شيالن 

اللع������اب منعك�ش������اً ل�رشطياً ملنب������ه ل�رشطي 

)طبيعي( ه������و تاأثري الطع������ام على حليمات 

الذوق يف الل�شان، فاإن �شيالن اللعاب ي�شبح 

منعك�شاً �رشطياً ملنبهات �رشطية كروؤية منظر 

الطعام و�شم رائحته )بدون تناوله(، وكذلك 

آخ������ر كان يقرتن فيما  أث������ري اأي منبه ا عن������د تا

م�ش������ى بتناول الطعام لعدة م������رات. وتنغلق 

اأقوا�س املنعك�ش������ات ال�رشطية يف ق�رشة املخ، 

وهي موؤقتة.

ويف ه������ذا اخل�شو�������س ق������ام ب.اأنوخني 

تلمي������ذ   ،)1974–1898(  P.Anokhin

بافل������وف، ب�شياغ������ِة نظري������ٍة ع������ن البني������ة 

الفيزيولوجية للمنعك�س ال�رشطي )13(، ميز 

أربعة اأطوار متتالي������ة، يتميز كل منها  فيه������ا ا

باخت������الف حجم العالقة بني املنبه ال�رشطي 

والنظم الفيزيولوجية للدماغ )11، �س 35(. 

طوار هي: هذه الأ

 Afferent 1 – ط������ور الرتكيب امل������ورد

آلي������ات  synthesis، وت�ش������رتك يف ت�شكل������ه ا

متخ�ش�شة وغري متخ�ش�شة.

 Acceptor 2 – طور تَ�َشّكِل متقبِّل الفعل

of the action ال������ذي يتح������دد كمنظومِة 

أ�شا�س  تهيج معقدة متكونة يف ق�رشة املخ على ا

اخلربة املرتاكمة �شابقاً.

3 – طور ت�شكل جهاز العمل )ال�شتجابة( 

.Effectoral apparatus

 Back الراج������ع  ال������ورود  ط������ور   –  4

afferentation. ويك�ش������ف ه������ذا الط������ور 

خري التغذيَة الراجعة يف املنظومة املعقدة  الأ

للمنعك�س ال�رشطي.

يَ�شع������ف تاأثري املنب������ه ال�رشطي ويختفي 

أثره تدريجياً بعد تكرار تاأثريه ملرات عديدة  ا

ب������دون اقرتانه باملثري الال�رشط������ي، وهذا ما 

 .Extinction ي�شم������ى بظاهرة النطف������اء

ولكي تكت�ش������ب الرابطة دوام������اً اأطول نقوم 

 Reinforcement خر بتعزيز من حني لآ

املنبه ال�رشطي باملنبه الال�رشطي.

تن�ش������اأ رواب������ط املنعك�ش������ات ال�رشطي������ة 

بني ب������وؤر التهيج املختلفة وب������ني ع�شبونات 

الق�������رشة املخية )ولي�س بني املثريات كما ظن 

ال�شلوكيون(. وطامل������ا اأن عدد خاليا الق�رشة 

ن�ش������ان يبلغ ح������وايل 14 مليار خلية  عند الإ

ع�شبية ف������اإن عدد الروابط املحتمل تَ�شكلها 

ميكن اأن يتجاوز اآلف املليارات. اإل اأن هذه 
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ن�شان فح�شب، فقد  الروابط ل تن�شاأ عند الإ

خرى  مت ر�شده������ا عند الكائن������ات احلية الأ

ابتداًء بالديدان احَللَقية والالفقاريات العليا 

آخ������ر التجارب  واخليطي������ات )13(. وت�شري ا

بح������اث العلمية املعا�������رشة اإىل اأن روابط  والأ

املنعك�ش������ات ال�رشطية ميك������ن اأن تن�شاأ كذلك 

يف بع�س مناطق ماحت������ت ق�رشة املخ اأو بني 

الق�رشة وما حتتها )10، �س 30(.

تت�شكل املنعك�ش������ات ال�رشطية يف ظروف 

أ�شا�������س املنعك�شات الال�رشطية،  ا معينة على 

وتتحق������ق يف اجل�شم احل������ي عالقة وظيفية 

بني هذي������ن النوعني من املنعك�ش������ات. وتُعرّب 

املنعك�ش������ات ال�رشطي������ة عن عالق������ة الكائن 

احل������ي املوؤقتة مع الو�ش������ط اخلارجي الذي 

يعي�������س فيه، حيث يتاأقلم الكائن مب�شاعدتها 

مع تغريات الو�شط امل�شتمرة.

أ�ش������ار بافل������وف اإىل اأن املنعك�شات  وقد ا

أ�شا�شاً  ال�رشطي������ة املتكونة ميكن اأن ت�شب������ح ا

لت�ش������كل منعك�شات �رشطي������ة جديدة، تدعى 

خرية منعك�شات من الدرجة الثانية.  هذه الأ

فالقرتان الزمني املتكرر بني املنبه ال�رشطي 

)نور امل�شب������اح مثاًل( ومنب������ه حيادي جديد 

)�شوت اجلر�س مثاًل( يوؤدي بالنتيجة اإىل اأن 

يكت�شب �شوُت اجلر�س �شفة التاأثري وي�شبح 

منبه������اً �رشطياً يوؤدي اإىل �شيالن اللعاب، وهو 

املنعك�س ال�رشطي م������ن الدرجة الثانية، دون 

خري  حدوث اقرتان زمني متكرر بني املنبه الأ

)�شوت اجلر�س( واملنبه الال�رشطي )الطعام(. 

أ�شا�������س منعك�شات  وميك������ن اأن تتك������ون على ا

الدرجة الثانية منعك�شات من الدرجة الثالثة 

كذلك. ويكون ع������دد الدرجات حمدوداً عند 

ن�شان فقد ي�شل اإىل  أما عند الإ احليوانات، ا

أربع اأو خم�س درجات. ول تت�شكل املنعك�شات  ا

ال�رشطي������ة رداً على منبهات منفردة فح�ْشب، 

بل رداً عل������ى جمموعاِت منبه������ات توؤثر معاً 

على ج�شم الكائ������ن احلي من خالل ظروف 

احلياة املختلفة واملتغرية، فت�شبح منعك�شات 

الدرجات العليا �شدي������دة التعقيد، وهذا ما 

ي�شم������ح بن�شوء عالقات ب������ني خمتلف اأق�شام 

خرى من  جزاء الأ الق�رشة وما حتتها وحتى الأ

اجله������از الع�شبي ككل. توؤّمن هذه العالقات 

تزويد الدماغ باملعلومات الالزمة عن جميع 

التغ������ريات احلادثة يف الو�شط������ني الداخلي 

واخلارجي، مما ي�شاعد الدماغ على حتليل 

وامر املنا�شبة للتنفيذ. املعلومات واإ�شدار الأ

ول ي������رّد اجله������از الع�شبي عل������ى كافة 

التنبيه������ات الواردة، بل يحتف������ظ يف الدماغ 

آثار الذاكرة،  �شارات على �ش������كل ا ببع�������س الإ
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�ش������ارات اجلديدة قبل اأن يقوم  يقاِرن بها الإ

ب�شياغ������ة خمطط ال�شتجاب������ة اجلديد. كما 

يتلقى الدماغ با�شتمرار معلومات حول كيفية 

جراء  وامر )التغذي������ة الراجعة( لإ تنفي������ذ الأ

التعدي������الت الالزمة بعد مقارنتها باملخطط 

املر�شوم.

أنها  وتُْفَه������م الذاك������رة Memory على ا

جهزة الوظيفية على تخزين واإعادة  قدرة الأ

�ش������ارات بع������د اختفائها. وقد مت  ت�شكيل الإ

بح������اث املعا�������رشة على حدوث  التاأكي������د بالأ

 Biochemical عمليات حيوي������ة كيميائية

معق������دة يف ع�شبون������ات الدماغ ت������وؤدي اإىل 

�شارات  ت�شكل الذاكرة، حيث يت������م تثبيت الإ

يف ع�شبون������ات الدم������اغ من خ������الل حدوث 

تبدلت يف احلم�س النووي الريبي )1، �س 

.)369–367

قوانني التهيج والكبح

لقد مي������ز بافلوف ع������رب درا�شته املعمقة 

للن�ش������اط النعكا�ش������ي ال�رشط������ي نوعني من 

الكب������ح، اأو ميز كبح������اً مزدوج الن������وع: كبح 

أو �شلب������ي( وهو فطري،  خارج������ي )ل�رشطي ا

أو فع������ال( وين�شاأ يف  وكبح داخل������ي )�رشطي ا

جمرى حياة الفرد.

يح������دث الكبح اخلارج������ي بنتيجة ظهور 

أو �شائدة، تَوّجهية  بوؤرة تهيج جديدة قوي������ة ا

ة  أو دفاعي������ة ذاتية َك������رد فعل عل������ى »اجِلدَّ ا

أو كرد فعل  أو املنب������ه املباغت، ا Novelty« ا

أو املديدة، َفَيقي  وقائي على املنبهات القوية ا

نهاك والتلف.  بذل������ك البنى اخللوية م������ن الإ

ي������وؤدي ظهور هذه البوؤرة اإىل كبِح تهيِج البوؤر 

أو  خ������رى يف الق�رشة. والكب������ح اخلارجي ا الأ

ال�شلبي الال�رشطي هو من خ�شائ�س جممل 

اجلهاز الع�شبي.

أما الكب������ح الداخلي فاإن������ه ين�شاأ عندما  ا

يوؤث������ر املنب������ه ال�رشطي عل������ى الع�شوية لعدة 

مرات متتالي������ة دون اأن يتلقى تعزيزاً باملنبه 

الال�رشط������ي، فينطف������ئ املنعك�������س تدريجياً، 

لكنه ق������د يتجدد بعد بع�������س الوقت، وهذا 

ي�ش������ري اإىل اأن الرابط������ة املوؤقتة التي �شبق اأن 

ت�شكل������ت مل تتقو�س بل مت كبحها. هذا الكبح 

أو الفعال هو كبح اإطفائي  الداخلي ال�رشطي ا

أو متيي������زي، وهو من خ�شائ�س  أو تاأخريي ا ا

الق�رشة املخي������ة، وهو ميث������ل العمليات التي 

د اإمكانات  تن�ش������اأ يف جمرى حياة الفرد وحُتدِّ

 Analysis and والرتكي������ب  التحلي������ل 

Synthesis الدقيق������ني جلمي������ع املنبه������ات 

اخلارجية والداخلية.

وهك������ذا، تتغ������ري فعالي������ة الدم������اغ م������ن 



اأ�ص�س علم النف�س العام والفيزيولوجي

العــــــدد 545 �شــــــباط   2�02009

خ������الل التبادل ب������ني التهي������ج والكبح، حيث 

ي�شاهم يف ذلك م������ا ي�شمى التقاطع ال�شبكي 

Reticularis formation ب������ني اخلاليا 

)ح�ش������ب ديرت�������س O.Deiters(، اإذ يوؤدي 

 Generator التقاط������ع وظيفَة ُمولِّ������ٍد اآيل

متمي������ز »للمحط������ة الكهربائي������ة الداخلية« 

للدماغ )10، �س 30(.

يتوج������ب التذك������ري ب������اأن التهي������ج والكبح 

هما طرفان لعملي������ة تكيف واحدة للع�شوية 

م������ع الو�شط املحيط. يخ�ش������ع �رشيان هاتني 

أ�شا�شي������ني هما: قانون  العمليت������ني لقانونني ا

�شعاع والرتكيز، وقانون احلث املتبادل. الإ

التهي������ج  عملي������ة  باإ�شع������اع  يُق�ش������د 

Irradiation انت�شار العمليات الع�شبية من 

ويل يف ق�رشة املخ اإىل البقع  م������كان ن�شوئها الأ

 Concentration املجاورة. اأما الرتكي������ز

ّد من  �شع������اع، حَتُ فهو عملي������ة معاك�ش������ة لالإ

التهي������ج وتُوجه������ه يف جمرى مع������ني اإىل بوؤرة 

ولية. ياأخ������ذ كلُّ تهيٍج يف البداية  التهي������ج الأ

�شعاع وِمن ثم الرتكيز )10، �س 31(.  �شمَة الإ

فالطفل الذي دهن������وا جرحاً �شغرياً يف يده 

أ  بالي������ود يكون يف البداية هادئاً، وبعدها يبدا

أ  بتلويح ي������ده، وبالقرف�شة والب������كاء، ثم يهدا

ن عملية التهيج  م������ن جديد. يحدث ه������ذا لأ

النا�شئة يف اجله������از الع�شبي املركزي تنت�رش 

�شعاع على بقع كثرية من  يف البداية بعملية الإ

ق�رشة املخ وماحتتها، ومن ثم ينح�رش التهيج 

وىل. بعملية الرتكيز ليعود اإىل بوؤرته الأ

�شعاع ميك������ن اأن تت�شكل يف  وبف�ش������ل الإ

الدماغ الروابُط املوؤقتة بني املراكز الع�شبية 

املختلفة الت������ي كانت منف�شل������ة عن بع�شها 

أية رابطة �رشطية جديدة تن�شاأ  البع�س. فاإن ا

يف البداية يف �شكٍل اإ�شعاعي اإطالقي معمم، 

وفيم������ا بعد يت������م تركيزها يف بني������ة دينامية 

حمددة بدقة، وهذا ما يف�رش حدوث عمليتي 

ث������م  وم������ن   Generalization التعمي������م 

التميي������ز Restriction عند الكائن احلي. 

�شع������اع اأكرث ِقَدماً، فهي تتعلق  اإن عمليات الإ

�شعاع  بحيوية الق�رشة وماحتتها. وكلما كان الإ

اأكرث جتلياً كانت املظاهر الوظيفية للن�شاط 

على اأكرث �شدة واأقل متايزاً )11،  الع�شبي الأ

�س 32(.

ميكن ل������كٍلّ ِمن عمليت������ي التهيج والكبح 

خرى ح�شب قانون  اأن ت�شتدعي اإحداهما الأ

 .Reciprocal induction احلث املتبادل

فاإذا ن�ش������اأ تهيج يف بقعة ما م������ن ق�رشة املخ 

حت������دث عملية كبح يف البق������ع املجاورة لها، 

والعك�������س �شحي������ح. تُدع������ى عملي������ة التهيج 
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يجابي، اأما  النا�شئة بتاأثري الكب������ح باحلث الإ

أث������ري عملية التهيج فيدعى  الكبح النا�شئ بتا

باحل������ث ال�شلبي. يُ�شتنتج من ذلك اأن هنالك 

عالقة بني عمليت������ي التهيج والكبح، تخ�شع 

هذه العالقة لقوانني حمددة. كما توجد بني 

�شعاع واحلث عالقُة تَنا�شب عك�شي، فكلما  الإ

�شعاع يف الق�رشة اأقوى كان  كانت عمليات الإ

احلث املتب������ادل اأ�شع������ف، والعك�س �شحيح. 

وكما ه������و وا�شح مما �شبق ذك������ره، تقوم يف 

أ�شا�س ن�شاط الق�������رشة عملياُت تهيج وكبح،  ا

�شعاع والرتكيز، وتَفاعلُها هو  َحَركتُها هي الإ

احلث املتبادل.

اإن الطابع النتظامي للعمليات الع�شبية 

ي�شمح للع�شوية باأن ت�شتجيب ب�شورة مالئمة 

للمثريات اخلارجية، واأن تتعرف على ظواهر 

العامل اخلارجي. وت�شبح املعرفة ممكنة بف�شل 

أ�شا�س  التحليل والرتكيب اللذين يتحققان على ا

عمليات التهيج والكب������ح. فالتحليل الب�شيط 

للمثريات اخلارجية يتم يف امل�شتقبالت ويف 

رفع  أما التحليل الأ ماحتت الق�رشة املخي������ة. ا

كرث دقة فاإن������ه يتحقق يف ق�رشة املخ عن  والأ

طريق اإقامة عالقات متبادلة �شديدة الدقة 

أ�شا�س الكبح  ب������ني العمليات الع�شبية عل������ى ا

التميي������زي. اإبان هذا الكبح ينطفئ تدريجياً 

ذلك التهيج الذي ا�شتدعته املثريات ال�رشطية 

زة، ويبق������ى التهيج الذي تعززه املثريات  املعزَّ

الال�رشطية.

يوؤثر على الع�شوية عدد كبري من املثريات 

يف وقت واحد، فتتهي������ج مناطق خمتلفة من 

ق�������رشة امل������خ، وت�شبح الق�رشة بذل������ك »لوحَة 

ف�شيف�ش������اء هائلة« )10، �������س 31(. يوؤثر كل 

تهيج جديد على عمل جميع اأق�شام الق�رشة، 

ويوؤدي اإىل حدوث تغريات يف عملها. وبالتايل، 

فاإن ق�رشة املخ تعمل كوحدة متكاملة، مبثابة 

منظومة دينامية معق������دة. وي�شاعد الن�شاُط 

التكامل������ي لق�������رشة امل������خ على ت�ش������كل هذه 

املنظومة الدائم������ة للروابط الع�شبية، وهي 

 Dynamic ما يدع������ى بالنمط الدينام������ي

stereotype. وتت�ش������كل هذه املنظومة اإبان 

التاأثري املديد ن�شبي������اً للمنبهات نف�شها على 

اجله������از الع�شبي. وب�شبب ت�ش������كل الأمناط 

فع������ال املتنوعة  الدينامية يج������ري تنفيذ الأ

ب�رشع������ة و�شهولة ودقة، وتُ�شاحبها انفعالت 

فعلية.

املنظومة الوظيفية

لق������د ُطرح������ت �شابق������اً وجهت������ا نظ������ر 

مَتو�ُش������ع  أل������ِة  م�شا ح������ول  مت�شادت������ان 

يف  النف�شي������ة  الوظائ������ف   Localization
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ق�رشة املخ. فقد اعترب اأن�شار نظرية اجلهد 

اأن البقع   Equipotentialists املتكاف������ئ

املختلفة لق�������رشة املخ متجان�شة يف وظائفها، 

وبالتايل، فاإن ح������دوث اأي تغري يف الوظائف 

النف�شي������ة اإمنا يَحدث نتيج������ة اإ�شابة »كمية 

معين������ة« من مادة الدم������اغ. اأما ممثلو وجهة 

خ������رى، اأن�شار نظري������ة التمو�شع  النظ������ر الأ

أك������دوا اأن كل  Localizationists، فق������د ا

بقعة م������ن الدماغ مرتبط������ة بوظيفة نف�شية 

أية وظيفة  حم������ددة، وبالت������ايل، فاإن هب������وط ا

نف�شية يتعني باإ�شابِة بقعة حمددة يف الدماغ 

ها. اأو مر�شِ

تَقدم بافلوف بنظرية التمو�شع الدينامي 

Dynamic localization جَت������اَوَز به������ا 

النق�������س يف كل من النظريت������ني ال�شابقتني. 

أك������د بافلوف اأن الوظيف������ة النف�شية ل  فقد ا

ترتبط ببقعة معينة فقط من الدماغ �شماها 

»املنطقة النووي������ة Nucleare zone«، بل 

تتحمل كذل������ك عنا�رشُ منت�������رشة يف الدماغ 

– ه������ي عنا�������رش اجلزء املرك������زي للمحلِّل – 

م�شوؤوليَة الوظيفة النف�شية. وي�شتطيع ن�شاط 

العنا�������رش املنت�������رشة اأن يعو�������س عن اختالل 

املنطق������ة النووية. لذلك، فاإن اإ�شابة املنطقة 

النووي������ة – ح�شب راأي بافل������وف – ل توؤدي 

بال�������رشورة اإىل هب������وط الوظيف������ة النف�شية. 

ع�شاء نظرية  وقد ط������ور علماء وظائ������ف الأ

بافل������وف عن التمو�ش������ع الدينامي، طارحني 

 Functional مفهوم املنظوم������ة الوظيفية

أداء الوظائف  system، حيث يجري تاأمني ا

النف�شية بفعِل ن�شاٍط تقوم به منظومة وظيفية 

تق������ع مكوناتها امل�شتقل������ة يف مناطق خمتلفة 

م������ن ق�رشة املخ وماحتت الق�������رشة. فال تُِخّل 

اإ�شاب������ُة بقعٍة واحدة من ق�������رشة املخ بن�شاط 

املنظوم������ة بالكام������ل، اإذ اإن العنا�رش املتبقية 

ّم������ن ت�شغيلها. لكن ه������ذا ل يلغي حدوث  توؤَ

تغري معني يف العملي������ات النف�شية يُ�شتَدل به 

يف حتدي������د البقعة امل�شابة من الدماغ )10، 

�س 32–33(.

قابلية التغري

ّف����ي����دي����نْ���������ش����ك����ي  ن.  أك������������د  ا وق����������د 

 –  )1922–1852(  N.Y.Vvedensky

تلميذ �شيت�شينوف – من خالل جتاربه على 

والكبح،  للتهيج  الواحدة  الداخلية  الطبيعة 

اخلارجي  التنبيه  ي�شتدعيه  كذلك  فالكبح 

ال��دف��ق��ات  اأن  فيدين�شكي  واع��ت��رب  دائ���م���اً. 

الع�شبية  اخللية  اإىل  ال���واردة   Impulses

أو  ا تهيجاً  فيها  ت�شتدعي  الت�شابك(  اإىل  أو  )ا

كبحاً، وذلك بناء على حالة الن�شيج الوظيفية 
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الراهنة.

تت�شف حال������ة الن�شيج الع�شبي بقابليتها 

للتغ������ري Lability، اأي بالتغ������ري يف �رشع������ة 

العملي������ات الفيزيائي������ة الكيميائية الب�شيطة 

مكان������ات  اجلاري������ة يف النُ�ش������ج. وتتعل������ق الإ

الوظيفي������ة للن�ش������ج املتهيجة به������ذه ال�رشعة 

على وجه التحديد. فاإذا كانت قابلية التغري 

طبيعية، وكان تردد الدفق������ات )التنبيهات( 

املث������رية وقوته������ا �شعيف������ني ين�ش������اأ تهيج يف 

أو  أما اإذا كان ت������ردد الدفقات ا الع�شب������ون. ا

قوته������ا مفرطني ف�شين�ش������اأ يف الع�شبون كبح 

»اأق�شى«. لكن الكب������ح ميكن اأن ين�شاأ كذلك 

عن التنبيه ال�شعي������ف ن�شبياً اإذا تبني وجود 

قابلي������ة منخف�شة لتَغري حال������ة اخلاليا، اأي 

اإذا تقل�شت �رشع������ة عمليات ال�شتقالب يف 

اخلالي������ا ب�شكل كبري بفعِل تاأثرٍي ما )10، �س 

.)33

مبداأ الهيمنة

 Dominance أ الهيمن������ة يحتل مب������دا

وعل������م  الفيزيولوجي������ا  يف  ب������ارزة  مكان������ة 

كادميي  النف�س وعلم الطب، وق������د در�شه الأ

–1875( A.Ukhtomsky أوْختوْم�شكي أ.ا ا

1942( – تلميذ ّفيدين�شكي وتابعه.

أ�شباب حَتقِق جملة  اأو�شح اأوختوم�شكي ا

قليلة ن�شبياً من املنعك�شات املمكن تَ�شكلها يف 

حلظة معينة نتيجة جمموعة تنبيهات واقعة 

مر تن�شاأ بوؤرةُ  على الع�شوية. ففي حقيقة الأ

ا�شتثارة عالية لن�شاط املركز الع�شبي ال�شائد 

»املهيم������ن Dominant« يف حلظة معينة. 

جت������ذب هذه الب������وؤرة اإىل نف�شه������ا التنبيهات 

خرى غري املهيمنة يف  املتوجهة اإىل املراكز الأ

اللحظة ذاتها. ويف النتيجة يَقوى عمل املركز 

خ������رى، وهذا ما  املهيم������ن، وتُكبح املراكز الأ

تو�شحه التجرب������ة التالية: اإذا ربطنا لواحب 

)اأقطاب( اإىل قدم كلب، ومّررنا عربها تياراً 

كهربائي������اً �شعيف������اً، فاإن ه������ذا �شيت�شبب يف 

انثناء قائمة الكلب. لكن اإذا مررنا التيار يف 

اللواح������ب يف اللحظة التي يبتلع الكلب فيها 

طعامه ف������اإن قائمته لن تن�شحب، بل �شيقوى 

فق������ط فعل البلع. واإلي������ك جتربة اأخرى: اإذا 

أ�شعلن������ا م�شباح������اً، وقّدمنا للكل������ب طعاماً،  ا

فاإن بوؤرة التهيج الغذائية ال�شامدة املهيمنة 

قل قوة،  �شتج������ذب اإىل نف�شها التهيج������ات الأ

اأي اأن التهيج الذي �شّببه نور امل�شباح �شوف 

ي�شع باجت������اه املركز الغذائي. وعند القرتان 

طعام تن�شاأ بني  �شع������ال امل�شباح والإ املتكرر لإ

هذين املركزين رابطة �رشطية موؤقتة، وي�شبح 

طعام )5(. اإ�شعال امل�شباح اإ�شارة لالإ
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تتبدى ظاهرة الهيمنة يف عمليات الن�شاط 

عل������ى ويف الن�شاط النف�شي عند  الع�شبي الأ

أ الهيمنة �شديَد  ن�ش������ان. لذلك يُعترب مب������دا الإ

�شا�س  همية لفهم عملية النتباه ولتف�شري الأ الأ

ن�شان. الفيزيولوجي لوعي الإ

�ساريان النظامان الإ

اإن جمي������ع املنعك�شات الت������ي ت�شدر عن 

اجله������از الع�شب������ي للحيوان، والت������ي ت�شكل 

�شلوكه، ميكن تق�شيمها اإىل منعك�شات فطرية 

)املنعك�ش������ات اخلا�شة بالغ������ذاء وبالدفاع..( 

ومنعك�شات مكت�شبة تُكت�شب يف جمرى حياة 

الكائ������ن احلي. يتغري كل من هذه املنعك�شات 

ويتع������دل وفق������اً لظ������روف الو�ش������ط املحيط 

وتاأثرياته، حي������ث تتعدل املنعك�شات املكت�َشبة 

أك������رث مرونة ودينامية من  نها ا ب�رشعة اأكرب لأ

املنعك�ش������ات الفطرية. يف حني يجري تعديل 

خ������رية مع تطور النوع عرب التاريخ، وحتت  الأ

تاأثري منبهات معينة لفرتات طويلة. فالطفل 

اجلائع يحاول اأن مي�شك بفمه حلمة زجاجة 

احلليب بع������د اأن تكون قد حدثت لديه عدة 

عمليات ربط بني احلف������ز الب�رشي وعملية 

الغت������ذاء. وي�شتثار رد الفع������ل لدى الطفل 

بتاأثري روؤية تلك الزجاجة بالذات التي اعتاد 

أية زجاجة  اأن ير�شع منها، ولي�س بتاأثري روؤية ا

اأخ������رى. واإذا ُق������دم له احللي������ب يف زجاجة 

مغايرة، اأو حتى بل������ون اآخر، فاإن الطفل لن 

طفال  يلم�شها. وهك������ذا، ل ترتاكم عن������د الأ

وىل املنعك�شاُت ال�رشطية  أيام حياتهم الأ منذ ا

يجابي������ة فح�شب، ب������ل وردود فعٍل مثبِّطة  الإ

أي�شاً. ويوؤدي  ا حة لتلك املنعك�ش������ات  وم�شحِّ

ظه������ور منظومة حم������ددة م������ن ال�شتجابات 

يجابي������ة وال�شلبية اإىل تكوي������ن ما �شبق اأن  الإ

�شمين������اه النمط احلي������وي »الدينامي«. ومن 

مثلة الوا�شحة على ت�شكل النمط املذكور  الأ

وىل من حياة الطفل ا�شتجابتُه  يام الأ منذ الأ

ملوعد الغتذاء وللروتني اليومي ب�شكل عام، 

كال�شتيقاظ عند حلول موعد تناول الطعام. 

أ�شا�س  ويقوم هذا النمط الدينامي العام يف ا

ن�شان. ت�شكل املهارات والعادات عند الإ

ح������وال تك������ون املنعك�شات  ويف بع�س الأ

ال�رشطية عند احليوانات من القوة اإىل درجٍة 

نها من مقاوم������ة املنعك�شات الال�رشطية  مُتكِّ

ومن كبت الغرائز. فكلب ال�شيد، على �شبيل 

املثال، يُح�������رش الفري�ش������ة اإىل ال�شياد بدلً 

ن�شان  أما الإ من اأن ياأكله������ا وفقاً لغريزت������ه. ا

فقد يدفعه ال�شعور بالواجب لي�س اإىل رف�س 

الطعام فح�شب، واإمنا اإىل بذل حياته.

وتك������ون املنعك�شات ال�رشطي������ة الطبيعية 
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أو �شم رائحته  )الناجتة ع������ن روؤية الطع������ام ا

مث������اًل( – التي تُكت�شب يف عمر مبكر – اأقل 

عر�ش������ة للتغري م������ن املنعك�ش������ات ال�رشطية 

ال�شطناعية )الناجتة عن روؤية نور امل�شباح 

أو �شماع �ش������وت اجلر�س مثاًل( والتي تتكون  ا

يف مرحلة متاأخرة. وق������د ي�شيبها التثبيط، 

ولكنه������ا ل ت������زول كلية. وتك������ون املنعك�شات 

ال�رشطية ال�شطناعية املكت�شبة يف الطفولة 

خريُ  �شدي������دة الثب������ات. ويت�شم������ن الن������وُع الأ

القواع������َد الفيزيولوجي������ة للع������ادات التي ل 

طفال،  م وريا�س الأ حت�شى، والتي تغر�شها الأ

يدي قبل  مث������ل النظافة ال�شخ�شية وغ�شل الأ

�شنان قبل النوم..اإلخ )2،  الطعام وتنظيف الأ

�س 46–52(.

اأطل������ق بافلوف على املنعك�شات ال�رشطية 

املت�شكلة – التي تدخل يف منظومة حمددة – 

 First signal ول �شاري الأ ا�شم النظ������ام الإ

system، حيث تت�شكل ب������ني خاليا الق�رشة 

وبوؤر تَهيجها رواب������ط املنعك�شات ال�رشطية، 

وتك������ون ال�شورة احل�شي������ة )ب�رشية، �شمعية، 

�شمية..( اإ�شارة اإىل ال�شيء تفعل فعله وتقوم 

�شارة  مقامه، ويلعب املنب������ه ال�رشطي دور الإ

اإىل املنبه الال�رشط������ي )الطبيعي(. ويت�شكل 

ول عن������د احليوان كما  �ش������اري الأ النظام الإ

ن�شان. يت�شكل عند الإ

لك������ن تطور ن�ش������اط العم������ل الجتماعي 

للن������وع الب�رشي عرب التاري������خ وتراكم اخلربة 

وا�شتيعابه������ا امل�شتم������ر اأدى اإىل اأن تظهر يف 

ن�شان »اإ�شافة ا�شتثنائية«:  ن�شاط ق�رشة مخ الإ

فاإىل جان������ب ال�شتجاب������ات للتنبيهات، التي 

ن�شان  ول عند الإ �شاري الأ يوؤّمنها النظ������ام الإ

ن�شان عن باقي الكائنات  واحليوان، مَتيز الإ

احلي������ة بقابليته لمت������الك منعك�شات رمزية 

Symbolic )كتابي������ة Written وكالمية 

Spoken( رداً عل������ى التنبيه������ات املبا�������رشة 

وغ������ري املبا�������رشة، وتَ�شكل ما �شم������اه بافلوف 

 Second signal ش������اري الثاين� النظام الإ

أ�شكال التاأ�شري  system. وبذلك تُ�شتب������دل ا

)وه������ي  ِقَدم������اً  ك������رث  الأ  Signalization

والب�رشي������ة   Gesticulatural ميائي������ة  الإ

�ش������كال اللفظية Oral )وهي  Visual( بالأ

 )Auditive وال�شمعية Verbal ال�شفوي������ة

)11، �س 33(.

�ش������اري الثاين من ت�شكل  ين�شاأ النظام الإ

رواب������ط جديدة ب������ني الرواب������ط القائمة يف 

ن�شان وماحت������ت الق�رشة، وعلى  ق�رشة مخ الإ

أ�شا�شها. هذه الروابط اجلديدة هي روابط  ا

الروابط، وه������ي من م�شتوى ث������اٍن، وتت�شكل 
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ن�شان فق������ط. ويرتبط ظهور روابط  عند الإ

الرواب������ط بتخ�ش�ِس مناط������ق من ق�رشة املخ 

داء وظيفة الكالم Speech. يظهر الكالم  لأ

ن�ش������ان ومييزه عن باق������ي الكائنات  عن������د الإ

نواع  احلية ب�شفته نوعاً متفوقاً على بقية الأ

ن�شان قابلية  خرى، فتظهر لدى الإ احلي������ة الأ

لت�ش������كل عملي������ات نف�شية راقي������ة ومهارات 

وقدرات عقلية معقدة كالقدرة على الرتميز 

�شاري الثاين  والتجريد. ومع ظهور النظام الإ

أو الرمز املجرد( دور املنبه،  تلعب الكلم������ة )ا

وهي بذلك اإ�ش������ارة اإىل املنبه ال�رشطي الذي 

ه������و اإ�شارة اإىل املنبه الال�رشطي، وهي بذلك 

اإ�شارة اإىل ال�شورة التي هي اإ�شارة اإىل ال�شيء. 

�شارة، تفعل فعل  فالكلمة اإذن ه������ي اإ�شارة الإ

أنه  ال�شيء وتقوم مقام������ه. واملثال على ذلك ا

أو ملح الليمون«  يكفي �شماع كلمة »ليم������ون ا

ن�شان، دون تذوق الليمون  لكي ي�شيل لعاب الإ

أو روؤية �شكله. ا

ولقد لفت بافل������وف النظر اإىل اأن جميع 

ول تخ�س كذلك  �شاري الأ قوان������ني النظام الإ

�ش������اري الث������اين، واأن كال  ن�ش������اط النظام الإ

أ�شا�س  ا �شاريني يت�ش������كالن على  النظامني الإ

الن�شاط النعكا�شي الال�رشطي. وبخ�شوعهما 

لتاأثريه يُخ�شعانه يف الوقت نف�شه لهما. واإن 

�شاريني  العالق������ة اجلدلية ب������ني النظامني الإ

�شا�س نف�ُشها التي بني  ول هي يف الأ الثاين والأ

ول والن�شاط النعكا�شي  �ش������اري الأ النظام الإ

الال�رشطي.

أع������اله خطاأ  نالح������ظ مما �شب������ق ذكره ا

الفك������رة ال�شائعة ع������ن اأن بافل������وف مل مييز 

ن�شان واحلي������وان. ولقد كان بافلوف  ب������ني الإ

نف�ُشه �شد ا�شتخ������دام القوانني امل�شتقاة من 

درا�شة وظائف دماغ احليوان لتطبيقها على 

ن�شان – الكائن الجتماعي  من������اذج �شلوك الإ

ن�شان ميتلك خ�شائ�س  املتطور، فن�ش������اط الإ

نوعية متميزة تتطلب قيام علوم متخ�ش�شة 

ن�شان، ومنها علم النف�س.  بدرا�شة ظاهرة الإ

أ الدرا�شة  اإمنا كان م������ن ال�رشوري اأن تب������دا

باحليوانات لكي نفه������م فقط قوانني حركة 

ال�شتجاب������ات العليا يف الدماغ )2، �س 52(. 

يقول اإيفان بافل������وف: اإن الكلمة جعلت منا 

ب�رشاً.

❁    ❁    ❁

خامتة

�شا�س  وهك������ذا، نك������ون ق������د و�شحن������ا الأ

العلمي احليوي للظواه������ر النف�شية، والذي 

ت�شم������ن مو�شوعات عن الن�ش������اط الع�شبي 

عل������ى وظاهرتي التهي������ج والكبح يف ق�رشة  الأ

ن�شان وقوانني تفاعلهما والنظامني  دم������اغ الإ
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أ�شا�شاً لعلم  �شاري������ني مما ميكن اعتب������اره ا الإ

النف�س الع������ام والفيزيولوجي، علّنا نكون قد 

غطينا النق�س الواق������ع يف هذا املجال قدر 

مكان. الإ
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العربية:
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خرى اأ�شوات بع�س املثقف������ني و»الباحثني« العرب  ترتفع ب������ني الفينة والأ

املب�رشين بتدهور اللغة العربية وافتقارها اإىل الدقة املفرداتية اأو عجزها عن 

نتاج املعريف  تقدمي املرادفات الدقيقة لكثري من امل�شطلحات التي ي�شخها الإ

أو افتقادها املرونة يف ال�شتجابة ملقولت العلم. الكوين ا

 

خرافة »عجز« 

اللغة العربية عن ا�ستيعاب العلوم

اأ�ستاذ يف جامعة ت�رشين )�سورية(.

العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمه.

❁

ò

❁
د. زهري اإبراهيم جبور
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�ش������وات بنية  واإذا كان بع�������س ه������ذه الأ

ح�شنة، يدق ناقو�س اخلطر املحدق بواحدة 

من اأجمل اللغ������ات واأكرثه������ا عراقة وقدماً 

ول مرة يف تاريخ الب�رشية  ور�شوخ������اً، اإذ اإنه لأ

ت�شتطيع لغة كالعربية الحتفاظ مبنظومتها 

امل�رشفي������ة والنحوي������ة منذ اأكرث م������ن �شبعة 

ع�رش قرناً، ف������اإن اأ�شواتاً اأخ������رى تفتقر اإىل 

املو�شوعي������ة واملحكومة بنزع������ة براغماتية، 

أو رمبا بعج������ز معريف حقيقي يرمي حقيقة  ا

اإىل ح�شار ه������ذه اللغ������ة واإ�شعافها والتنكر 

ل������كل خمزونه������ا املع������ريف التاريخ������ي نراها 

جنبية  تنادي ب�������رشورة ا�شتعمال اللغ������ات الأ

وخا�شة النكليزية كلغة للتعليم يف جامعاتنا 

كرث  كرث انت�شاراً والأ باعتبارها لغة العل������م الأ

مرونة يف حتقيق التوا�شل بني اأقوام و�شعوب 

العامل يف هذا الع�رش!!!

واإذا كان يف مثل ه������ذا التربير �شيء من 

احلقيق������ة، اإل اأن القائل������ني ب������ه ي�شت�شهلون 

مواجه������ة التحديات احلقيقي������ة التي تواجه 

هويتن������ا وثقافتن������ا وتاريخنا وبالت������ايل لغتنا 

هم بني تلك  العربية التي ت�ش������كل الرابط الأ

العنا�������رش، ولهذا فاإن القائل������ني بعجز اللغة 

العربية ع������ن ا�شتيعاب العل������وم والتطورات 

ن نف�شه  املعرفية الهائلة، اإمنا يب�رشون يف الآ

بعجز الع������رب عن اإنتاج العلم واملعرفة وكاأن 

أينما  مثل هذا العجز �شف������ة دائمة تالزمنا ا

توجهن������ا ولي�س حالة انقطاع وتردي اأ�شابتنا 

�شب������اب تاريخية و�شيا�شية ل جمال لذكرها  لأ

يف ه������ذا املقال. من البديه������ي القول اإن اأي 

أو وهن اأو ق�شور يف لغة ما عن متثل  عج������ز ا

نت������اج املعريف، اإمن������ا هو قبل كل  وت������داول الإ

�شيء عجز اأهله������ا والقوم الذي يتكلمها عن 

أية لغة كائن  ن اللغة ا ارتياد جماهيل العلوم، لأ

حي يتطور بقدر تداوله، ويتغذى مبا نرفده 

من اإبداعاتن������ا واكت�شافاتن������ا. وهي ل تنمو 

منيات الطيبة ول يف املحافل ول  وتزدهر بالأ

يف املوؤمترات ال�شتعرا�شية، واإمنا بالتفاعل 

احلقيقي مع ثقافات العامل واإبداعاته ال�شاملة 

بداعات وتدويرها. وتداول هذه الإ

لذلك، اإذا كنا ن�شهد تدهوراً لغوياً وتعرثاً 

نتاج  ا�شطالحي������اً، فاإمنا مرّد ذلك تدهور الإ

املعريف العربي يف خمتل������ف احلقول ل�شالح 

ال�شته������الك الع�شوائ������ي، العاب������ر، املتطفل 

خرين، وبالتايل فاإن  على تخ������وم اإبداعات الآ

»عقم« لغتن������ا ناجم عن عقمن������ا وتعرثنا يف 

دب وتراجعنا عن  اإبداع العلم واملعرف������ة والأ

امل�شتوى الالئق الذي بلغته احل�شارة العربية 

�شالمية اإبان ازدهارها«!! الإ



خرافة »عجز« اللغة العربية عن ا�صتيعاب العلوم

العــــــدد 545 �شــــــباط   2�02009

وهنا يربز ال�شوؤال الكبري التايل:

نفاق العربي على البحث  ما هو حجم الإ

العلمي والتعليم ؟!!

نتاج املعريف  وبالت������ايل، ما هو حج������م الإ

نتاج املعريف العاملي؟!!! العربي الكلي يف الإ

جابة عن هذين ال�شوؤالني ندرك جيداً  بالإ

التح������دي الكبري الذي تواجهه لغتنا بو�شفها 

و�شيلة للتوا�شل فيما بيننا ومع الغري، لتبادل 

املعرفة ومتثل امل�شتجدات العلمية.

أت������ى للغ������ة العربي������ة اأن تقوم  وكي������ف يتا

ب������كل ذل������ك وموؤ�ش�شاتنا العلمي������ة والثقافية 

عالمية تعاين كل هذه العطالة با�شتثناء  والإ

بع�س البوؤر امل�شيئة هنا وهناك ؟!

ألي�س من املوؤ�شف واملخجل اأن جممل ما  ا

يرتجمه العرب ل يتج������اوز 5% مما ترتجمه 

أما اإنتاجنا العلمي  أملانيا؟!! ا دولة واحدة هي ا

فهو خمجل اأكرث من ذلك بكثري!!!

لي�س ثم������ة لغة عاج������زة ع������ن ا�شتيعاب 

املع������ارف والعل������وم واإمنا هن������اك لغة ت�شمر 

ن  وتتقل�س كلما تقل�شت �شاحتها املعرفية، لأ

اللغ������ة كائن وظيفي يتط������ور بقدر الوظائف 

امللقاة على عاتقه.

ولذل������ك فاإن ما ي�شم������ى باأزمة امل�شطلح 

العلم������ي العربي هو قبل كل �شيء اأزمة اإنتاج 

املع������ادل احلقيقي لهذا امل�شطلح، اأي العجز 

املفاهيمي والتداويل لي�س يف لغتنا وح�شب، 

خرى، وي�شبح هذا  واإمنا حتى يف اللغات الأ

العجز م�شاعفاً عندم������ا يتعذر علينا اإيجاد 

جنب������ي وعندما نزيح  م������ا يقابل امل�شطلح الأ

املعن������ى فتزداد امل�شافة ب������ني الدال واملدلول 

وبالت������ايل ي�شبح الب������ون �شا�شعاً ب������ني املنتج 

خرين والت������داول ال�شحيح لهذا  املع������ريف لالآ

املنتج يف لغتنا«!!

وعليه ف������اإن لغتنا تواج������ه م�شكلة تقنية 

نتاج املعريف  همية اإىل جانب تدين الإ بالغة الأ

وهي تعرث وق�شور املجامع اللغوية العربية يف 

ر�شد التحولت والتطورات اللغوية واملعرفية 

وهنا نوؤك������د على �رشورة العمل على اإحداث 

حتول بنيوي يف لغتنا ي�شمل نحوها و�رشفها، 

ودرا�شة انت�شار العاميات واللهجات يف الدول 

العربية وو�شع ا�شرتاتيجية �شاملة لتجاوز كل 

ذلك واإل �شنكون اأ�رشى غربتني:

غربة عن العربية الف�شحى، وغربة عن 

العامل الذي يف�شلنا عنه جدار من العاميات 

الهيولية ال�شائبة والعاجزة عن اأن تكون لغة 

التخاطب مع هذا العامل.

ويف جم������ال التجدي������د والتطوير اللغوي، 

نحن بحاج������ة ما�شة اإىل لغويني اأكرث انفتاحاً 
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على حمي������ط معريف وا�شع 

مواج من كل  تتالطم فيه الأ

حدب و�شوب، مثلما نحن 

بحاجة اإىل علماء ومنتجني 

للمعرفة ي�شخون احليوية 

يف �رشاي������ني لغتن������ا، وهنا 

علينا اأن منيز بني �رشورة 

جتديد وتطوير لغتنا وبني 

تطوير منهج تعليم اللغات 

اأخرى،  جنبية من جهة  الأ

اأي ينبغي اأن ي�شري تطوير 

تعليم  تطوي������ر  م������ع  لغتنا 

اإىل  جنبية جنباً  اللغات الأ

ن كل تطور يف اأي  جنب لأ

خر. منهما هو تطوير لالآ

ولعل������ه م������ن املثري هنا 

ملانية  التنويه اإىل اأن الكثري من علماء اللغة الأ

هم للم�شل������ح الديني  جن������از الأ أن الإ يعت������رب ا

ملاين مارتن لوثر هو يف جمال اللغة ولي�س  الأ

�شالحات الت������ي اأجراها يف الكني�شة وهو  الإ

كرجل دي������ن كان همه الو�ش������ول اإىل العامة 

باأب�شط املف������ردات دون رطانه ل يزال ي�رش 

عليها �شدنة اللغ������ة عندنا وبالتايل احليلولة 

دون تطوي������ر لغتنا وجعله������ا على �شلة وثيقة 

بحياة الب�رش مع اأن اللغة العربية متتلك الكثري 

من اخل�شائ�س التي متنحها مرونة مده�شة 

وجتعلها قادرة على ا�شتيعاب اآخر املبتكرات 

املعرفية لو مت ال�شتغال عليها كما يليق بها، 

ولعل اأهم هذه اخل�شائ�س واأغناها قدرتها 

ال�شتقاقية، التي ت�شتند على املوازين.

واللغ������ة العربي������ة كم������ا راأى اأح������د اأهم 

املخل�شني له������ا -ال�شيخ عبد اهلل العاليلي- 

رية  هي لغة تتم������دد عمودياً بينما اللغات الآ
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فهي تتمدد اأفقياً ب�شم جذر اإىل جذر وذلك 

خالفاً للغ������ة العربية حيث ل������كل كلمة فيها 

دللت������ني دللة املادة ودلل������ة الهيئة، اأي لكل 

كلمة ج������ذر ووزن ولع������ل امل�شتغلني برتجمة 

العلوم وتعريبها يدركون مرونة اللغة العربية 

يف نق������ل امل�شطلحات العلمي������ة على عك�س 

الزع������م ال�شائد بعجز اللغة العربية عن بلوغ 

ذلك، وبك������وين واحداً من امل�شتغلني يف حقل 

التقانة احليوية، فاإنني مل اأجد ما يعيقني عن 

تبييء اأي م�شطلح يف هذا العلم رغم حداثته 

ونقل������ه اإىل لغتنا رغم ال�شعوبة يف بلوغ ذلك 

حيان وهذا اأمر طبيعي ميكن اأن  يف بع�س الأ

أية لغة اأخرى وحتى يف لغة �شاحب  ت�شادفه ا

أو مبتكر امل�شطلح نف�شه!! ا

ومن البديه������ي اأن يكون املتخ�ش�س على 

�شبيل املثال يف التقانة احليوية املتفاعل مع 

اأزماته������ا واملثابر على متابع������ة م�شتجداتها 

قدر عل������ى ابتكار امل�شطلح الذي يعرب  هو الأ

عم������ا يفكر فيه من عامل اللغ������ة نف�شه، �رشط 

دوات اللغوية  اأن ميتلك الباحث العلم������ي الأ

م وعليه لي�س لن������ا اإل اأن  �شا�������س للغ������ة الأ الأ

أولئك  نقف باحرتام وتقدي������ر عميقني اأمام ا

أفنوا قدراً كب������رياً من اأعمارهم وهم  الذين ا

يقدمون لنا املادة العلمية الراقية عن اللغات 

خ������رى اأمثال اأحم������د م�شتجري وم�شطفى  الأ

فهم������ي و�شوق������ي جالل ونبيل عل������ي وكذلك 

داب  أولئ������ك الذين قدموا لن������ا درر الآ اأمام ا

العاملية اأمثال: عفيف دم�شقية وعنربه �شالم 

اخلالدي، و�شامي الدروبي، و�شالح علماين 

�شهام  وث������روت عكا�شة وغريهم، وكذل������ك الإ

عل������ى للثقافة يف م�رش  املتمي������ز للمجل�س الأ

وكذلك الدور الذي يلعب������ه املجل�س الوطني 

داب يف الكوي������ت يف  للثقاف������ة والفن������ون والآ

التنمي������ة امل�شتدامة للثقافة من خالل �شل�شلة 

عامل املعرفة والثقافة العاملية.

كرث فاعلية  ن�ش������ج والأ لكن التجرب������ة الأ

يف تق������دمي مادة علمية ر�شين������ة بلغة عربية 

�رشيح������ة ودون تلك������وؤ هي جترب������ة موؤ�ش�شة 

الكوي������ت للتقدم العلمي الت������ي تقوم بتقدمي 

مريكية. الن�شخة العربية من جملة العلوم الأ

اإن ه������ذه التجرب������ة حتت������اج اإىل التقدير 

وامل�شاندة والدعم مثلما حتتاج اإىل املراجعة 

والتقومي امل�شتمر ملا تبدعه يف حقل التاأ�شي�س 

للغة علمية عربية اأ�شيلة.

ومع ذل������ك فاإن املقدرة على �شوق الدليل 

خر على ق������درة اللغ������ة العربية على  تل������و الآ

ا�شتيعاب العلوم احلديثة وم�شتجداتها يجب 

اأن ل يعمينا مرة اأخرى عن �شعفنا وق�شورنا 
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أو  ن اإنتاج العلم ا يف اإنتاج العل������م وتداوله ، لأ

حياء اللغة  �شا�شي لإ التداول ي�شكل ال�رشط الأ

وازدهارها وتطورها.

ول �ش������ك اأن الرتجم������ة والتعريب يلعبان 

نتاج املعرف������ة �رشط اأن  الدور التمهي������دي لإ

يكون ذلك �شمن م�رشوع ا�شرتاتيجي متكامل 

كادميية ل�شتئناف امل�شار  ترعاه املوؤ�ش�شات الأ

أ�شالفنا الكبار الذين متكنوا بعد  الذي �شلكه ا

خرين ونقلهم لهذه  اطاّلعهم على عل������وم الآ

العل������وم اإىل لغتنا العربي������ة اأن يتجاوزا �شوية 

املعارف التي نقلوه������ا اإىل حد الت�شكيك بها 

ولهذا كان عنوان اأحد كتب الرازي »ال�شكوك 

على جالينو�س« وكتاب ابن الهيثم »ال�شكوك 

على بطليمو�س« وكت������اب ابن �شينا »احلكمة 

ال�رشقي������ة« ال������ذي كان مبثاب������ة �شكوك على 

مريكي  مر الذي دف������ع الباحث الأ أر�شطو الأ ا

دمي������رتي غوتا�������س لتثمني ما قدم������ه هوؤلء 

بالق������ول: لي�������س املهم يف ه������ذه الكتب ك�شف 

جوانب النق�������س يف اأعمدة العل������م اليوناين 

الثالث������ة واإمنا موق������ف الباحث������ني والعلماء 

الذين جنحوا من خ������الل اهتمامهم العملي 

يف تطوي������ر امليادين التي تخ�س كاًل منهم يف 

خلق جو عقل������ي كان ي�شمح بو�شع مثل هذه 

فادة منها!! الكتب واأن يتاح املجال لها لالإ

أ�ش������د حاج������ة ملث������ل هوؤلء  ن ا أل�شن������ا الآ ا

خرين وجتاوزهم  العباق������رة يف متثل علوم الآ

وكذلك اإىل خلق اجلو العقلي الذي ي�شمح لنا 

خرين قبل كل �شيء؟!! فادة من علوم الآ بالإ

بع������د كل م������ا �شب������ق األ تتهاف������ت مقولة 

عج������ز اللغ������ة العربية عن ا�شتيع������اب العلوم 

احلديثة؟!!

واإذا كان اجل������واب بالنفي فاإننا نت�شاءل، 

ملاذا غ������زت امل�شطلحات العربية لغات العامل 

يف قرون الزدهار العلمي العربي؟!!!

�رشائيلي������ون بالكثري من  مل������اذا ع������ربن الإ

الكلم������ات العربي������ة التي كان������ت تفتقد اإليها 

اللغة العربية يف جمالت ال�شيا�شة والعالقات 

الجتماعي������ة والغذاء وحت������ى ال�شتائم وهنا 

�رشائيلي������ني  م������ن املث������ري التنوي������ه اإىل اأن الإ

وىل  أ�ش�ش������وا اأكادميية للغة العربي������ة هي الأ ا

م������ن نوعها خارج البل������دان العربية، مهمتها 

درا�شة الروابط اللغوية القدمية بني العربية 

والعربي������ة وت�شجيع اللغة العربي������ة وا�شتقاق 

م�شطلحات جديدة !!!

بق������ي اأن ن�شري اإىل اأن بع�������س الدرا�شات 

أثبت������ت العالقة بني  اللغوي������ة احلديثة ق������د ا

متثل املعارف وم�شتوى املهارات اللغوية التي 

ميلكها اإن�شان ما، ولذلك فاإن التب�شري بعجز 
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اللغة العربية عن ا�شتيعاب العلوم والدعوات 

التي ترتفع هن������ا وهناك عن �رشورة التعليم 

جنبي������ة -بذريع������ة التوا�شل مع  باللغ������ات الأ

العامل- اإمنا تريد ت�شوي�س العالقة بني املواطن 

العرب������ي ولغته من جه������ة وبينه وبني معارف 

ن�شان كما قال  ن الإ الع������امل من جهة اأخرى، لأ

ملاين غوته، ميكن اأن يكتب بلغات  ال�شاعر الأ

عديدة، لكنه ل يع�س اإل بلغة واحدة!!

واإذا كان بع�شن������ا ل يرغب العي�س بلغته 

م بذريعة عجزها، فاإننا نوؤكد له باأن العجز  الأ

ن انح�شار دور  أ�شه قبل غ������ريه ، لأ قابع يف را

اللغة العربية يعني قبل كل �شيء انح�شار دور 

العرب عن ال�شاحة العاملية يف كل املجالت، 

ن غلبة اللغة بغلب������ة اأهلها، ومنزلتها بني  ولأ

اللغ������ات �شورة ملنزلة دولته������ا بني الأمم كما 

كتب ابن خلدون منذ قرون!!

¥µ
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اهت������م مفك������رون وعلماء واأدباء ك������رث على امتداد الع������امل والزمن بظاهرة 

ال�شحك. وبينما راآها ظاهرة اإن�شانية جامعة لكل بني الب�رش اعتربها اآخرون، 

ن�شان على  كالكاتب الربيطاين كارليل، »املفتاح ال������ذي يو�شلنا اإىل معرفة الإ

حقيقت������ه«، والكا�شف لدخائل نف�س ال�شاحك، عاك�������س اأخالقه و�شلوكه وفق 

تاأكي������دات علماء النف�س، عرب التمعن يف نوع �شحكت������ه ومدى عمقها ودرجة 

�شخبه������ا وما تر�شم������ه من خطوط وجتاعيد حول �شفتي������ه وعينيه، وحتولت 

ا�ضحكوا..

 ولو كان »�ضحكًا كالبكاء«..!

اأديب وباحث �سوري.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

ò

❁
د. خري الدين عبد الرحمن
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�شحنته املرت�شمة على وجهه. ولنا اأن ن�شيف 

ما يك������رره كتاب ع������رب عن �شح������ك يدفع 

�شاحبه »اإىل ال�شتلقاء على قفاه«!

عل������ى اأن هناك من عار�ش������وا مقولة اأن 

اإن�شاني������ة، موؤكدين خطاأ  ال�شحك ظاه������رة 

ن�ش������ان لل�شحك، بعدما  الدعاء باحتكار الإ

لحظوا اأن القردة واخليل والقطط والكالب 

�شود ت�شحك  والثعال������ب وحتى الذئ������اب والأ

�شود املعني هنا ذاك  اأي�شا. لي�������س �شحك الأ

الذي قيل فيه:

ب���ارزة ال��ل��ي��ث  ن��ي��وب  راأي����ت  »اإذا 

يبت�سم«  ال��ل��ي��ث  اأن  ت��ظ��ن  ف���ال 

اإمنا ه������و �شحك حقيق������ي. وهنا ان�شم 

�شخ�شي������اً للقائل������ني بهذا من خ������الل وقائع 

وم�شاه������دات وجتارب �شخ�شي������ة راأيت فيها 

العدي������د م������ن احليوانات يف حال������ة �شحك 

أو امتنان  حقيقي ترافق������ه نظرات �شع������ادة ا

وا�شح������ة، وخا�شة ل������دى اإنقاذها من حمنة، 

أو لدى اإظهار  أو اإطعامها عقب جوع �شديد،ا ا

أو  التعاطف معها عندم������ا تتاأمل  برتبيت كف ا

بدغدغة اأ�شابع.

ن�شان  بل اإن علماء نف�س اأرجعوا �شحك الإ

أي�ش������ا اإىل غريزة حيوانية لديه، رادين اأ�شل  ا

ن�شان باملرح وال�رشور  ال�شح������ك اإىل �شعور الإ

عند روؤية الطع������ام! ا�شتند هوؤلء يف ذلك - 

كم������ا كت������ب د. خالد حممد نعي������م -  اإىل اأن 

�شبوع ال�شابع  طفال ل ي�شحكون قب������ل الأ الأ

أنه������م ي�شحك������ون بعد ذلك  م������ن عمرهم، وا

آخ������ر. ثم اإنهم  لروؤيته������م الطع������ام، ل ل�شيء ا

ي�شحك������ون ل�شبب اآخر غري روؤية الطعام بعد 

أ�شبوعه������م العا�رش، ذلك ه������و روؤيتهم ذويهم  ا

ي�شحكون فيقلدونهم. وهنا اأعار�س اأ�شحاب 

أكاد اأجد فيه رابطاً خفياً  هذا الزعم الذي ا

بني بطونهم ونظريته������م. فمن خالل وقائع 

أي�ش������ا، لطاملا هزتني  جتارب������ي ال�شخ�شية ا

�شحكات اأطفايل وهم نيام، ل طعام اأمامهم 

ول بالقرب من اأفواهه������م، بل وقبل بلوغهم 

�شبوع ال�شاب������ع. كان التعليق الذي �شمعته  الأ

وىل النائمة  ول مرة على �شحكة طفلتي الأ لأ

آنذاك  ول من بائع������ة �شابة – ا يف �شهره������ا الأ

- يف ال�ش������وق احل������رة يف اخلرط������وم هو اأن 

»املالئكة مت������ازح الطفلة النائمة وتداعبها«. 

تكرر �شماع������ي نف�س هذا التعليق / التف�شري 

م������رارا يف بل������دان عدي������دة اإزاء �شح������كات 

طف������ال حديث������ي الولدة وه������م نيام، على  الأ

أل�شنة الن�شاء خا�شة، اأمهات وعازبات، �شواء  ا

من كن اأكرث مني جتربة واأكرب �شنا اأو من كن 

األ�شق مني باملت������وارث يف جمتمعاتهن. جاء 
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أيان الل������ذان عار�شتهما فيما نقله  هذان الرا

د.خالد حمم������د نعيم عن علماء نف�س تعقيباً 

 على ما كتبه رئي�������س حترير املجلة 
)1(

من������ه 

 م�ش������دداً على اأن ال�شحك ظاهرة 
)2(

ال�شابق 

ن�شان، وتوازن ما  ح�شارية، واإ�شالح ملزاج الإ

بني عنا�رش ج�شمه.

»تنفي�������س  ال�شح������ك  اأن  التعقي������ب  راأى 

مور اأكرث  اإيجابي لطاق������ات عبئت اأ�ش������اًل لأ

جدية، وه������و كذلك تط������ور منطقي وحا�شة 

اجتماعي������ة رفيع������ة، وه������و منع�������س للنف�س، 

نه يقوي اجلهاز التنف�شي،  ومفيد للج�شم، لأ

ع�شاب،  وين�شط الدورة الدموية، وينع�س  الأ

ول يرهق ع�ش������الت الوجه«. لكنه حذر من 

غراق فيه،  أو الإ فراط يف ال�شح������ك، ا اأن الإ

قد يك������ون قات������ال، مدلال مب������وت الروماين 

كرا�شو�س اإذ �شحك بعمق عندما راأى حمارا 

ياأكل عو�شجا، وموت يوناين ا�شمه فيلومني�س 

عندما دخل منزله فوجد حماره يلتهم طبق 

الت������ني الذي اأعده لنف�شه، وموت يوناين اآخر 

هو الر�ش������ام ال�شهري ذايك�شي�س ل�شدة �شحكه 

وهو يتمعن يف لوحة ر�شمها لعجوز �شمطاء، 

وموت رجل عمالق ا�شم������ه مارغيت عندما 

راأى قردا يحاول اأن ينتعل حذاءه.

اختلطت بع�������س مفاهيم ال�شحك، على 

أو ال�شخرية التي نهانا  خر، ا أو على الآ الذات ا

الق������راآن عنها يف قوله ع������ز وجل: »ل ي�شخر 

قوم من قوم ع�شى اأن يكونوا خريا منهم ول 

ن�ش������اء من ن�شاء ع�ش������ى اأن يكن خريا منهن«، 

فلعل من املفيد التوقف عند ما نقله د. ح�شن 

مدن ع������ن »اإعادة اإنتاج الهوي������ة« الذي كتبه 

 ،
)3(

اأحمد حيدر متييزاً لل�شحك عن التهكم

حي������ث اإن ال�شحك هو ا�شتخف������اف مبا هو 

أم������ا التهكم فتعبري  معط������ى من قيم ووقائع، ا

عن اإح�شا�������س بالفارق ب������ني القيمة املعطاة 

والقيمة التي ترنو اإليها. فاملتهكم حني يتهكم 

عل������ى واقٍع قائم، ف������اإن يف ذهنه �شورة بديل 

أم������ا الذي ي�شحك فقط �شاذج  هذا الواقع، ا

وجاهل وعاج������ز عن فهم ال�رشورة، وبالتايل 

عاجز ع������ن اقتحامه������ا. وال�شحك، واحلال 

أنه �شحك الغباء واإما  كذلك، نوع������ان، فاإما ا

�شحك التواطوؤ الذاتي الذي يعفي املرء من 

م�شوؤولية النخراط يف حتمل امل�شوؤولية.

وكان ل������كارل مارك�������س، �شاحب املذهب 

أتباع������ه واأن�شاره ن�شف الب�رشية  الذي حكم ا

عق������ودا اإىل اأن انه������ار اأول نظ������ام تبن������اه يف 

الحت������اد ال�شوفييتي، ن�شيبه يف هذا ال�شاأن. 

فقد قال مارك�������س: التاريخ ماكر، فهو قادر 

م�س الرتاجي������دي، نكتة  على جعل بط������ل الأ

اليوم الكوميدية.

مريكي  يف املقاب������ل، اعت������رب الرئي�������س الأ

آيزنه������اور اأن »روح  �شب������ق اجلرنال دوايت ا الأ
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الفكاهة جزء م������ن فن القيادة، والتعامل مع 

مور الكبرية«. الب�رش، واإجناز الأ

❁    ❁    ❁

تبحث كثري من الكتابات املتم�شحة بالطب 

أو املتالقية  أو بالطب النف�ش������ي، ا اجل�ش������دي ا

يجابي لل�شحك على  أث������ري الإ معهما، يف التا

ن�شان. وقد ذك������رت درا�شة اأجنزها فريق  الإ

طبي اأمريكي من جامعة وا�شنطن موؤخرا يف 

هذا ال�شدد اأن »فقدان ح�س النكتة ظاهرة 

أ�شوة ب�شائر  مر�شية قد ت�شيب كب������ار ال�شن ا

عوار�������س ال�شيخوخ������ة مثل تراج������ع الرتكيز 

وق�ش������ور الذاكرة والوعي. ع������زت الدرا�شة 

تراجع قدرة كب������ار ال�شن على تلم�س النكات 

والتلميح������ات الطريف������ة اإىل خل������ل ي�شي������ب 

مراك������ز التحك������م املنطقي يف الدم������اغ. قال 

ع�شاب براي������ن كاربنرت الذي  بروفي�ش������ور الأ

اأ�رشف على فريق الدرا�شة التي ن�رشتها جملة 

ع�شاب اأن نتائج  مرا�س الأ املجمع الدويل لأ

الختبارات ق������د بينت تفوق قدرة الرا�شدين 

�شغ������ر �شنا عل������ى كبار ال�ش������ن يف اإطالق  الأ

عبارات م�شحك������ة بن�شبة 6%)!( بينما بلغت 

ن�شبة تفوقهم يف ابتكار تعليقات طريفة على 

أو ر�شوم%14. �شور ا

�شل الجتماعي  م�شى تقرير تن������اول الأ

 New Scientist لل�شح������ك ن�رشته جمل������ة

  بعيدا حيث قال عامل البيولوجيا 
)4(

مريكية  الأ
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يف جامعة مانهاتن يف نيويورك ديفيد ول�شن 

يف ذلك التقرير: 

»اإن ال�شتجاب������ة ال�شعوري������ة للنكت������ة قد 

ن�ش������اأت كم�شاعد للتنظيم الجتماعي ولعقد 

�شالت بني اأجدادنا القدامى. ولعل الدماغ 

الب�رشي ط������ور لحقا مل������كات عقلية كاللغة 

الت������ي ا�شتعارت املم������رات ال�شعورية املت�شلة 

بالنكتة« مفرت�ش������ا اأن ال�شحك وروح النكتة 

�شبقا اللغة .

نقلت نف�������س املجلة عن الع������امل الرو�شي 

ايغور �شو�شل������وف من معهد كابيت�شا للفيزياء 

يف مو�شك������و اأن الوظيف������ة البيولوجية للنكتة 

ه������ي رفع كف������اءة عملي������ات الدم������اغ، حيث 

ن�شح������ك نحن بينما ت�ش������ق اأدمغتنا الطريق 

خ������ارج الو�شع املتناق�س الذي يثري ال�شحك 

وي�شتدعي النكتة.

❁    ❁    ❁

اإذا داعب������ت طفاًل حديث ال������ولدة فاإنه 

يبت�ش������م، واإذا دغدغته فاإن������ه ي�شحك. تلك 

ه������ي الفطرة التي فط������ر اهلل النا�س عليها، 

رغ������م اأن معظم الذين تقابلهم يف طريقك ل 

ي�شحكون ول يبت�شمون، وكاأنهم امل�شتهدفون 

الوحيدون بقرار الولي������ات املتحدة يف ن�رش 

أو كاأن الدميقراطي������ة على  الدميقراطي������ة، ا

مريكية �شتطبق يف منازلهم. الطريقة الأ

وال�شحك �شاب������ق للغة، فالطفل ي�شحك 

أ�شهر ينط������ق بكلمة »بابا«  اأولً، وبع������د عدة ا

ن�ش������ان، فاإنه  و»مام������ا«، وعندما ي�شحك الإ

ي�شل������م نف�شه كلياً لرباءته، ول يحاول اختيار، 

أو تنميق، ال�شحكة، كما يختار كلماته عندما  ا

يريد التعبري عن نف�ش������ه. ويقول العلماء: اإن 

املناط������ق اخلا�شة بال�شحك يف الدماغ اأقدم 

أ  بكثري من املناطق اخلا�شة باللغة، ورمبا بدا

ال�شح������ك مب�شارعة بني اثنني من رجال ما 

خر  قبل التاريخ، فلم�س اأحدهما خا�رشة الآ

عن غري ق�ش������د، فاأحدثت هذه اللم�شة لدى 

خر اإح�شا�شا بال�شع������ادة حر�س فيما بعد  الآ

عل������ى ا�شتح�شارها عن طريق مل�س خا�رشته 

ح�شا�س الرائع لدى �شديق  أو اإثارة ذل������ك الإ ا

يقابل������ه يف الطريق بلم�������س خا�رشته، وبعد 

اخرتاعه اللغة، اأعطى لل�شحك بعداً جديداً، 

واخرتع النكتة، ولكن ال�شحك �شبق النكتة.

مريكي بولينغ  وقبل مدة، ن�رش الع������امل الأ

أ�شتاذ علم النف�س يف جامعة اأوهايو،  غرين، ا

درا�ش������ة يف جمل������ة )�شاين�س( ق������ال فيها: اإن 

ال�شحك لي�س ق�رشاً عل������ى الب�رش، كما يظن 

الفيل�ش������وف برغ�ش������ون ال������ذي اأطل������ق على 
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ن�ش������ان لقب »احلي������وان ال�شاحك«، اإذ اإن  الإ

كل احليوان������ات ت�شحك. ويقول الربوفي�شور 

غري������ن يف درا�شته: اإن »دائ������رة ال�شحك يف 

الدماغ �شبيهة بتلك املوجودة لدى احليوان، 

ولكن احليوانات ل جتي������د القهقهة كالب�رش 

أنه������ا ل ت�شتطيع التحكم  ل�شبب واحد ه������و ا

بتنف�شه������ا، كم������ا نفع������ل نحن الب�������رش«. ويف 

التج������ارب التي اأجراه������ا الربوفي�شور جرين 

اكت�ش������ف اأن الفئران تلعب مع بع�شها بع�شا، 

أثناء اللعب ت�شدر �شوتا ينطلق من البطن،  وا

وهو املكان الذي تنطل������ق منه القهقهة لدى 

الب�������رش، وعندم������ا ح������اول دغدغ������ة الفئران 

اأ�شدرت �شوتاً مماثاًل.

ويق������ول الربوفي�شور تيكوم�ش������ي فيت�س، 

ع�شاب يف جامعة �شان اأندرو يف  أ�شتاذ علم الأ ا

لية الدماغية التي تتحكم  �شكوتلندا: »اإن الآ

مل، والرغبة،  بامل�شاع������ر، مث������ل اخل������وف، والأ

وال�شعادة، وال�شحك، لدى احليوانات �شبيهة 

ن�شان«. وقبل مدة ن�رش  بتلك املوجودة لدى الإ

العامل������ان �شوزان ما�ش������ون، وجيفري مكارثي 

كتاباً بعنوان »عندما تبكي الفيلة« قال فيه: 

»اإن احليوان������ات حت�������س وت�شع������ر وتعي�س كل 

العواطف التي يعي�شها الب�رش، من الفرح اإىل 

احلزن اإىل ال�شعادة بل وحتى اإىل احلنني«.

ويق������ول الربوفي�ش������ور روب������رت بروفني، 

أ�شت������اذ علم النف�������س يف جامعة ماريالند يف  ا

بالتيمور الذي ن�������رش كتابا بعنوان »ال�شحك 

- درا�ش������ة علمية«: اإن هنال������ك »ا�شتمرارية 

تطوري������ة لل�شحك لدى الب�������رش«، ولكنه كرد 

فع������ل، موجود لدى احليوان������ات، بل اإن هذه 

احليوانات ت�شعى اإليه، ومثال على ذلك فاإن 

الفئران كانت ت�شح������ك عندما يداعبها، ثم 

تقبل عليه فيما بع������د وكاأنها تطالبه بتكرار 

مداعبتها.

ن�شان ه������و اأن يكتم  أ م������ا يفعله الإ أ�ش������وا وا

ال�شحك يف نف�شه، وي�شتبدله بتك�شرية، فمن 

ي�شحك ت�شحك ل������ه الدنيا ومن يعتاد على 

التك�ش������ري فاإن������ه ل يكون مقب������ول حتى لدى 

)6(
آة. نف�شه عندما ينظر يف املرا

�شخا�س  ويقول عدة علم������اء نف�س، اإن الأ

الذين ي�شحكون عادة م�شاملون طيبو القلب 

نه������م يفرج������ون ع������ن طاقته������م العدوانية  لأ

بال�شحك.

❁    ❁    ❁

عندما تابعت تطورات انت�شار جمموعات 

منظمة ون������واد للع������الج بال�شحك، لحظت 

أ اأع�شاء تلك النوادي واأفراد تلك  كيف يب������دا

املجموع������ات بافتعال ال�شح������ك، ثم يندمج 
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أو  اأكرثهم بال�شحك، �ش������واء نتيجة العدوى ا

عن طريق فقدان ال�شيطرة وتال�شي التحكم 

بت�رشفاتهم. وا�شتذكرت هذا جمددا عندما 

تابعت اأخب������ار انت�شار مدار�������س متخ�ش�شة 

بريا�ش������ة م�شت������وردة م������ن الهند ه������ي تعليم 

ال�شح������ك عن طري������ق اليوغ������ا )!( يف اأكرث 

مريكية. الوليات املتحدة الأ

❁    ❁    ❁

عل������ى الرغ������م م������ن اأن »�������رش البلي������ة ما 

ي�شح������ك«، مل ت�شحكني الباليا املتزاحمة يف 

حياتنا. اأكرث من هذا كنت قد مار�شت �رشبا 

أو �شجاع������ة العرتاف  م������ن النقد الذات������ي، ا

بالق�شور، عندم������ا اعرتفت يف مقالة ن�رشت 

يل قبل نحو ع�رشين �شنة باأنني اأم�شيت وقتا 

أتذك������ر اآخر مرة �شحكت  طوي������ال اأحاول اأن ا

فيه������ا �شحكة حقيقية تعك�������س �شعادة -  اأي 

�شحكة من القلب كما يقال - فرحت اأم�شح 

كت�شف اأن نحو  ال�شهور ثم ال�شنني ثم العقود لأ

ربع قرن قد مر على �شحكة حقيقية يل!

مر كلما فكرت به بيني وبني  أرد الأ  ظللت ا

نف�شي اإىل غرق������ي يف مقارعة الهم الكارثي 

العام املتجدد ال������ذي تالحقت ف�شوله على 

اأمتنا. خطر يل اأحيانا اأن هذه حالة طبيعية 

�شببه������ا التزام ل اإرادي مبا مت تلقينه يل من 

أنا مل اأعرث  اأن »ال�شحك بال �شبب قلة اأدب«، وا

عل������ى �شبب مقنع يدفعن������ي لل�شحك. بعدما 

قراأت ملخ�س الدرا�شة احلديثة امل�شار اإليها 

لفري������ق الربوفي�شور براي������ن كاربنرت )ترجمة 

ا�شمه هي:عقل جنار( خطر يل اأن ما عانيته 

من������ذ اآخر �شحكة يل  ح������ني كنت يف الثانية 

والع�رشين من عم������ري هو اإ�شابة ب�شيخوخة 

مبكرة، وهن������ا اعتربت اأن هذا اخلاطر بحد 

ذاته ممار�شة �شاخرة تتحدى تلك الدرا�شة!  

أنن������ي بلغت تلك  ثم �رشع������ان ما تذكرت ا

ال�شن يف العام 1967، واأن  املطربة املبدعة 

أنها لن تبت�شم على  آنذاك ا فريوز قد تعهدت ا

أبدا قبل اأن تتح������رر القد�س خا�شة،  م�رشح ا

وفل�شطني عام������ة، ويعود ال�شعب الفل�شطيني 

اإىل وطنه..! فكان قراري منذ ذلك احلني اأن 

ل تك������ون فريوز يف �شومها عن البت�شام اأكرث 

مني حبا لفل�شطني املحررة وقد�شها. وخفف 

من قلقي اإزاء ا�شتنكار معاريف م�شاركتي يف 

ه������ذا ال�شوم ما اأكدته ع������دة درا�شات جادة 

جزم������ت ب������اأن اليابانيني اأكرث �شع������وب العامل 

أقله������ا �شحكاً و�شعادة على  جتهما وتعا�شة وا

الرغم من طفرة الرثاء لديهم. 

❁    ❁    ❁

الرتب������اط موؤكد ب������ني ال�شحك وكل من 

مال  ال�شعادة والبته������اج والنجاح وحتقيق الآ

واإ�شباع حاج������ات املرء. هن������اك من ا�شرتط 
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احلري������ة لل�شع������ادة، وهناك م������ن ا�شرتط لها 

�شون الكرامة. لكن هذا ل يتوفر غالبا �شوى 

يف املجتمعات امل�شتق������رة ن�شبيا، ويف حالت 

فردية م�شتقرة اأي�شاً. وهكذا قالت درا�شات 

أ�شعد  ن�رشت موؤخ������راً اأن �شعب فنلن������دا من ا

�شعوب الع������امل. �شئل وزير التجارة وال�شناعة 

الفنلندي عم������ا اإذا كانت �شعادة �شعبه الذي 

ل يتع������دى اخلم�شة ماليني ن�شمة هي نتيجة 

لرتف������اع اإنتاجيت������ه التي ت������وؤدي بدورها اإىل 

ارتف������اع الدخ������ل القومي مبا يتج������اوز مئتي 

مليار دولر �شنويا، دون اأن يكون هناك نفط 

يف تل������ك الب������الد املتاخمة للقط������ب املتجمد 

ال�شمايل، فاأجاب الوزي������ر راداً �شعادة �شعبه 

اإىل �شتة عوامل:

ول من اهلل عز وجل، وهو  - العام������ل الأ

الطبيعة اجلميلة جداً لبالده.

- العام������ل الث������اين م������ن ال�شع������ب، وهو 

خال�س يف العمل. ال�شتمتاع بالإ

وباقي العوامل من احلكومة، وهي:

داري. - ال�شفافية وانعدام الف�شاد الإ

- العدالة الجتماعية ال�شادقة.

- ال�شتقالل التام للق�شاء.

- توفري التعليم اجليد وال�شمان ال�شحي 

املمتاز للمواطنني.

ولعل������ي اأ�شي������ف اإىل ما عر�ش������ه الوزير 

عام������اًل اآخر ل�شع������ادة الفنلندي������ني، اأو رمبا 

انعكا�شا لها، هو اأن الفنلنديني ي�شتعريون من 

مكتباتهم العامة اأكرث من �شبعني مليون كتاب 

أربعة ع�رش كتابا لكل فرد.  �شنويا، اأي مبعدل ا

طفال الر�شع  ولك������ن اإذا راعينا ا�شتبع������اد الأ

ومن هم دون �شن القراءة يرتفع معدل قراءة 

الكتب امل�شتع������ارة من املكتبات العامة –عدا 

ما يت������م �رشاوؤه واقتن������اوؤه– اإىل ع�رشين كتابا 

�شنوي������ا للفرد الواحد. كما ت������وزع ال�شحيفة 

وىل يف العا�شمة هل�شنكي ن�شف  اليومية الأ

مليون ن�شخة. نكرر اأن جمموع �شكان فنلندا 

هو خم�شة ماليني ن�شمة! 

ألي�س من حق هوؤلء اأن ي�شعروا ال�شعادة  ا

والر�شا، واأن ي�شحك������وا �شحكاً حقيقياً يف 

اللحظ������ات املتبقية لهم بع������د �شاعات العمل 

املنتج اجلاد املخل�س والقراءة ب�شغف؟

❁    ❁    ❁

ربط فخر الدين الرازي ال�شعادة بح�شول 

ن�شان. لكنه �شدد على اأن اللذة  اللذة لدى الإ

أو الروحية اأ�رشف من اللذة اجل�شدية  العقلية ا

التي هي لذة بهيمية كلما ا�شتولت على املرء 

فازداد اندفاعه �شعي������ا اإىل احل�شول عليها 

يقرتب اأكرث من خ�شائ�س احليوان ونزواته. 
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وبالعك�س، ي�شمو املرء اأكرث فاأكرث عن م�شاف 

احليوان كلما �شع������ى اأكرث اإىل حت�شيل اللذة 

أو الروحية. تواف������ق اأكرث مفكري  العقلي������ة، ا

�شالم مع ما ذهب اإليه زميلهم فخر الدين  الإ

الرازي يف هذا ال�شدد.  

❁    ❁    ❁

ت�شاغل������ت موؤخراً مبتابع������ة ما يكتب عن 

خري������ن: ا�شتوقفتني  طرائ������ف و�شخري������ة الآ

حماولة العراقية بدري������ة قا�شم معاجلة اأملها 

بال�شخري������ة والتهك������م،اإذ قال������ت يف مقابل������ة 

اإعالمي������ة: »مل يعد يف الع������راق رافدان فقط 

هما دجلة والف������رات، فقد ان�شم لهما ثالث 

هو نهر الدم الذي يجري بدماء عراقيني ل 

يعرفون ب������اأي ذنب قتلوا«. ومثلها فعل �شائق 

أبو اأحمد وهو يتذكر  جرة العراقي ا �شيارة الأ

�شور ال�شني العظي������م، فقال معقبا ب�شخرية 

عل������ى ندرة البنزين يف العراق الذي هو اأحد 

اأغنى بلدان العامل بالنفط: »لقد خلق فقدان 

البنزين �شور ال�شي������ارات العظيم الذي ميتد 

كيلوم������رتات اأمام حمط������ات الوقود.. وهكذا 

�شكان حيث  جنح الحتالل يف حل م�شكلة الإ

 .
)7(

فر اأكرث من 5 ماليني اإىل اخلارج« 

أك������رث حالت ال�شحك  وق������د لحظت اأن ا

املر�ش������ودة يف جمتمعاتنا العربية هي �شحك 

على ال������ذات ومنها! كما ل تقت�رش ال�شخرية 

عندنا م������ن الذات الفردي������ة واجلمعية على 

الن�شاء والرج������ال، واإمنا ه������ي اأي�شا و�شيلة 

يج������اد متنف�������س يهرب������ون اإليه  طف������ال لإ الأ

أمل������ا ومتزيق������ا وتفتيتا وقهرا  م������ن الختناق ا

وامتهانا، بحي������ث يجعل������ون ال�شخرية حيزا 

ولو حم������دوداً ملمار�شة حتديهم لعوامل كثيفة 

طاغي������ة تخريهم ما بني انتظار قتل قادم يف 

أو ا�شتعجاله مبمار�شة النتحار.  اأي حلظة، ا

ألقاها اأطف������ال مدر�شة  م������ن بني ن������كات ا

أ�شئلة  بغدادي������ة ابتدائية يف حف������ل مدر�شي ا

واأجوبة ب������ني مدر�س وطالب������ه. تقول لقطة 

�شاخرة:

�ش������األ املدر�س: كم عدد �ش������كان العراق؟ 

فاأجاب������ه تلميذ: كان الع������دد �شبعة وع�رشين 

ن فال اأحد  أرب������ع �شنوات، اأما الآ مليونا منذ ا

يعلم كم بقي منهم �شوى اهلل عز وجل!

وي�ش������األ املدر�س جم������دداً: ما ه������ي اأهم 

ثروات الع������راق؟ فيجيبه تلميذ اآخر: العراق 

غني بالنفط، لكنني حاولت ليلة اأم�س اإيجاد 

نارة حتى اأكتب  زجاجة نفط مللء م�شباح الإ

واجباتي املدر�شي������ة، فلم اأجد قطرة واحدة، 
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ومن بائع اإىل بائ������ع، كان اجلواب واحدا: ل 

تتعب نف�شك، فلن جتد قطرة نفط ت�شرتيها 

يف العراق كله! 

ظلت الولي������ات املتح������دة -�شانعة نكبة 

الع������راق الراهنة بدوره������ا- مو�شع �شخرية 

على امتداد العامل من������ذ قيامها. ركزت هذه 

ال�شخري������ة املريرة غالبا عل������ى اإبراز جوانب 

الغب������اء والعنجهي������ة الفارغة وعب������ادة املال 

وا�شت�رشاء اجله������ل م�شحوباً بالغرور املفرط 

مريكيني،  يف ال�شلوك الف������ردي واجلمعي لالأ

اإ�شافة اإىل اإبراز الطبيعة املزدوجة املاأ�شاوية 

مريكي������ني، املتاأرجح������ة دائماً  مري������كا والأ لأ

»ب������ني احلري������ة والعبودية. ب������ني اجلمهورية 

مرباطورية. ب������ني �شيادة القانون و�شطوة  والإ

راأ�س املال«. لطامل������ا �شمعت جملة تتكرر يف 

العديد من عوا�شم عدة قارات، كان اأول من 

أ�شمعني اإياه������ا بريطاين جاورين يف طائرة،  ا

أو اأكرث، حني قال: لي�س يف  من������ذ ثالثني �شنة ا

الع������امل من يحب �شيا�ش������ات الوليات املتحدة 

ومن������ط حياتها وانحط������اط ثقافتها. ال�شيء 

مريكي الوحيد ال������ذي ل ميلك النا�س اإل  الأ

اأن يحبونه هو الدولر«. 

❁    ❁    ❁

كان �شيمون بوليفار، بطل مترد احلديقة 

مريكي������ة للوليات املتحدة وقائد  اخللفية الأ

ث������ورات التح������رر وال�شتق������الل يف اأمري������كا 

الالتيني������ة،  قد قال: »ر�ش������م القدر للوليات 

املتح������دة م�ش������رياً يدفعها اإىل اإن������زال البالء 

باأمري������كا با�ش������م احلري������ة«. راأى اآخرون اأن 

اأف�ش������ل ما ينطب������ق على حال������ة اأمريكا قول 

برن������ارد �شو»ماأ�ش������اة الكذاب لي�ش������ت يف اأن 

أن������ه ل ي�شدق  اأح������داً ل ي�شدقه، واإمنا يف ا

اأحداً«! لكن املفارق������ة ال�شاخرة بدورها هي 

يف انطباق مقول������ة اأخرى جلورج برنارد �شو 

خرين  على حالة الوليات املتحدة وعالقة الآ

مور التي  بها، تلك هي قوله: »كلما زادت الأ

ن�شان، كلم������ا اأ�شبح حمرتما  يخجل منه������ا الإ

اأكرث«! م������اذا اإذا اأ�شفنا اإىل م������ا �شبق تاأكيد 

ملاين غوته قد كان  القائلني ب������اأن العبقري الأ

أ�شا�شا عندما قال:  يق�شد الوليات املتحدة ا

»لي�س هناك اأقبح من روؤية اجلهل يعمل«!  

وقد ت������داول الدبلوما�شيون من القارات 

اخلم�������س مقولة �شاخرة تقول »من كان يريد 

تخري������ب ملف وتبدي������د حق ومتدي������د اأزمة 

مر  وتعقيد م�شكلة وت�شيي������ع اأمل فلي�شلم الأ

أو ي�رشكه������ا به«! اأما  اإىل الولي������ات املتحدة ا

الكات������ب الربيط������اين دونالد ب������راون فبعدما 

أ ويكتب  اأم�شى خم�ش������ا وع�رشين �شنة يق������را

عن اأمريكا، اعرتف يف مقال ن�رشه يف مطلع 



ا�صحكوا.. ولو كان »�صحكًا كالبكاء«..!

2�� العــــــدد 545 �شــــــباط   2009

2007  باأنه بع������د كل هذه ال�شنوات الطويلة 

مل يتمكن م������ن فهم طبيعة اأمري������كا، ول كنه 

مريكيني الذين مازال������وا بالن�شبة له لغزاً  الأ

داخل لغز.

❁    ❁    ❁

بع������د ال�شتب������اكات الدامي������ة واحلرائق 

العا�شف������ة يف قطاع غزة، نقلت عدة �شحف 

مناذج من ا�شتخدام اأهلها ال�شخرية ملقاومة 

مل والرع������ب وامل������وت الذي يحمل������ه الهواء  الأ

ويخرجه الرتاب نتيجة احلرائق والر�شا�س 

وانفج������ارات ال�شواري������خ والقنابل. من هذه 

ال�شخرية املرة امل�شبعة برائحة الدم واجلوع 

مل: »�شي�شري الراكب من غزة اإىل  والقه������ر والأ

بيت حانون ل يخ�شى اإل اهلل، والبن�رش )ثقب 

اإطار ال�شي������ارة(«. اأ�شل ه������ذه النكتة عبارة 

�شه������رية �ش������ادت يف ع�رش غابر م������ن ع�شور 

�شالمية متيز بالعدل وردد كلماتها  الدولة الإ

مان: »�شي�شري  النا�س جت�شيدا لالطمئنان والأ

الراكب من �شنعاء اإىل ح�رشموت ل يخ�شى 

اإل اهلل والذئ������ب على غنمه«. تاأرجحت هذه 

العبارة املحرفة يف غزة بني فريقني: اأحدهما 

م������ان والعدالة خالل املرحلة  مطمئن اإىل الأ

مني،  املقبلة بعدم������ا ا�شت�رشى النف������الت الأ

وثانيهما كان يعرب عن �شخريته برتديد نف�س 

تلك العبارة املتفائلة.

ومن الن������كات الت������ي اأطلقه������ا وتداولها 

أن�شارهم نكتة تقول:  ن�شطاء حركة حما�س وا

»ل������كل الأمم وال�شعوب املقه������ورة واملظلومة 

ح������رار  الأ كل  واإىل  دماوؤه������ا،  وامل�شتباح������ة 

يف الع������امل: نن�شحك������م با�شتخ������دام مكاف������ح 

أنت������ي فريو�س، من اإنتاج  الفريو�ش������ات: ق�شام ا

حركة حما�س«!

❁    ❁    ❁

بات الفل�شطينيون -  ب�شبه اإجماع عاملي- 

م�شيح القرن الع�رشي������ن الذي �شلبته الغزوة 

ال�شهيوني������ة، ولكن مل تقت�رش عليهم ممار�شة 

أو ال�شحك، بل ا�شتد  مل بالتهكم ا مقارع������ة الأ

اللج������وء اإىل مثل ه������ذه املمار�شة يف �شفوف 

قامعيهم وقاتليهم  ومغت�شبي وطنهم الغزاة 

ال�شهاينة واملتواطئني مع هوؤلء الغزاة. ففي 

اأعماق معظم هوؤلء الغ������زاة يقني باأنهم هم 

أنهم عابرون يف هذه  مر، وا املهزومون اآخر الأ

ر�س مهما طغوا وبغ������وا. وهكذا تكاثرت  الأ

الن������كات التي تعك�������س �شخرية م������ن الذات 

أليك�������س في�شمان مثاًل،  موؤخ������راً بينهم. كتب ا

وه������و املرا�شل الع�شك������ري ل�شحيفة يديعوت 

اأحرنوت، يقول: »�شحكنا مرة وقلنا اإن اجلي�س 

�رشائيلي جي�س ميل������ك دولة. جاءت جلنة  الإ

أننا اأخطاأنا واأن الو�شع  فينوغراد وبينت لنا ا
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أدار  أنه قد كان هنا �شخ�س واحد ا أق�ش������ى. وا ا

امل�شت������وى ال�شيا�شي حول اإ�شبع������ه ال�شغرية 

وم�ش������ى بدولة كاملة اإىل ح������رب انتهت اإىل 

ف�شل«!

اأكرث من هذا، عاد تداول النكتة ال�شائعة 

�رشائيلي������ون من������ذ  ج������دا الت������ي تداوله������ا الإ

الع������ام 1948 وحتى �شبيح������ة اخلام�س من 

حزيران1967، عن لفتة يف مطار اللد تقول: 

نوار«. تعك�س  »عل������ى اآخر مغادر اأن يطفئ الأ

هذه الع������ودة حقيقة اأن اجلربوت ال�شهيوين 

الطاغ������ي امل�شتند اإىل دع������م اأمريكي وغربي 

أ�شد هول-  هائ������ل - وتعاج������ز عربي ب������ات ا

قد اأخذ ينح�������رش منذ انتفا�ش������ة احلجارة، 

ثم ازدادت وترية انح�ش������اره منذ نهاية متوز 

.2006

ناحوم برنيع كب������ري املعلقني يف �شحيفة 

»يديع������وت اأحرن������وت«، ال������ذي توق������ع ف�شل 

اإ�رشائي������ل يف حربها �شد لبن������ان منذ يومها 

ول، ا�شت�شه������د يف مقال ن�������رشه موؤخراً)7(  الأ

مريكي  بواقع������ة حدثت للكاتب اليه������ودي الأ

أنه ذه������ب اإىل طبيب  غورد�������س الذي اأخربه ا

لي�شف له دواء لل������دوار وم�شاعفات اأخرى 

أل������ه الطبيب: »ماذا  لعزم������ه ال�شفر جوا، ف�شا

أنا كات������ب«. ف�شاأله:  تعم������ل؟« رد غورد�س: »ا

»م������اذا تكت������ب؟« اأجاب������ه: »اأكتب ع������ن حياة 

الطبيب،  وم�شتقبلها«. ف�شح������ك  اإ�رشائي������ل 

أن������ت تكتب ق�ش�شا  ن، ا آه فهمت الآ وق������ال: »ا

ق�ش������رية!«. عل������ق برنيع قائاًل بح������ق: »هذه 

حادثة تعك�س امل������زاج العام يف اإ�رشائيل التي 

يفقد النا�س فيها الثقة مب�شتقبلها وبقدرتها 

على البقاء«.

❁    ❁    ❁

   �شاد توافق بني العرب لعقود طويلة على 

خوة امل�رشيني اأكرث املجتمعات العربية  اأن الإ

براع������ة يف ابت������داع الن������كات وال�شخرية من 

الذات - وهنا ن�شدد على مقولة بع�شهم اأن 

ال�شخرية من الذات اأول الطريق اإىل احلكمة 

أب������رز املوؤ�رشات على حتدي ما ل �شبيل اإىل  وا

قهره م������ن اأزمات و�شعاب – فاإن هذه امليزة 

�رشعان ما انت�رشت اإىل اأكرث البلدان العربية. 

بل لعل مما يثري العجب اأن جمتمعات عربية 

ا�شتهرت تاريخي������ا باجلدية والتزمت والبعد 

ال�شديد عن ه������ذه ال�شخري������ة التي يعتربها 

امل�رشيون خفة دم قد حتول������ت �شيئا ف�شيئا 

لتتفوق عل������ى امل�رشيني يف هذه اخل�شي�شة، 

حتت وط������اأة القهر والقمع واإفرازات الف�شاد 

من جوع يعم وقلة قليلة تغرف معظم الرثوات 

أو تنهبه������ا، وتدخالت خارجية �شافرة يف كل  ا
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مناح������ي احلياة، تتم������ادى اإىل حد الفجيعة. 

قي������ل اإن الرئي�س الراحل جمال عبد النا�رش 

من التي ا�شتهرت  كان يطلب من اأجه������زة الأ

م�رش بها، قبل اأن تتفوق اأقطار عربية اأخرى 

يف تفريخه������ا وتو�شيع �شلطاته������ا والتفنن يف 

أ�شاليبه������ا، اأن تقدم له تقريراً دورياً بالنكات  ا

اجلديدة التي يتداولها عامة النا�س، بحيث 

مل الذي  كانت درجة حدة النتقادات و�شدة الأ

أو  زمات ا تعك�شه موؤ�������رشا على مدى تفاقم الأ

تقل�شها.

❁    ❁    ❁

لئ������ن اأ�ش������اب الكاتب اليرلن������دي جورج 

برن������ارد �ش������و عندم������ا ق������ال: »طريقتي يف 

ال�شخري������ة هي ق������ول احلقيق������ة، فقد باتت 

أ�شد النكات �شخرية!«  احلقيقة يف ع�رشن������ا ا

فه������ل كانت �شخري������ة اأم حكم������ة اأن يتحدث 

كرث �شهرة  مريك������ي ال�شاخر الأ الق�ش�شي الأ

مارك توين عن احلقيق������ة قائال: »احلقيقة 

هي اأغلى �شيء عندنا، ولذلك دعونا نقت�شد 

أ�شد كتاب  فيها«!  باملنا�شبة، مارك توين من ا

أوربا واأمريكا �شخرية منا نحن العرب! ا

من ناحية اأخرى وعلى الرغم من غزارة 

اإنتاج دانتو�س ومتايزه، فقد كان دائم ال�شكوى 

بقوله: »�شحقاً ملن �شبقونا فقد قالوا اأقوالنا 

كلها«.

وكثريا م������ا يلجاأ القادة الكب������ار اإىل مثل 

هذه ال�شخري������ة للتخفيف من ثقل ال�شغوط 

أو للتمل�س من م������اآزق اأو  الت������ي يعانونه������ا، ا

اأخطاء يرتكبونها. كان جواهر لل نهرو، اأول 

رئي�س لوزراء الهند بعد ا�شتقاللها وموؤ�ش�س 

معجزة املحافظ������ة على وحدتها على الرغم 

من التنوع الثقايف والديني واللغوي والفوارق 

الطبقي������ة والجتماعية واملتناق�شات الهائلة 

بني �شكانه������ا و�رشيك الرئي�س امل�رشي جمال 

حمد �شوكارنو  ندوني�شي لأ عبد النا�������رش والإ

واليوغ�شاليف جوزف ب������روز تيتو يف اإطالق 

يجابي وع������دم النحياز يف  مب������داأ احلياد الإ

العالقات الدولية وماأ�ش�شته، قد رفع �شعارا 

أوائل ال�شتيني������ات يقول:)احلرب النووية  يف ا

لن تق������ع(.. وعندما �شئل نه������رو عن م�شدر 

ثقته الكبرية بعدم وق������وع احلرب، برغم اأن 

آن������ذاك وهو على  الع������امل كان يرتع������د رعبا ا

�شف������ري الهاوي������ة النووية، ق������ال: مل اأكن واثقاً 

ط������الق. لكن لو وقعت احلرب فعاًل،  على الإ

ه������ل كان �شيبقى اأح������د ملحا�شبتي على خطاأ 

ح�شاباتي ؟

أ�شهر روؤ�شاء الوزارة  اأما ون�شتون ت�رش�شل، ا

الربيطاني������ني يف القرن الع�رشين، فقد قالت 

مريكي������ة التي تزوجت  آ�شتور، الأ له نان�ش������ي ا
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آ�شتور واأ�شبح������ت ع�شواً يف الربملان  اللورد ا

الربيط������اين: لو كن������ت زوجي لو�شع������ت �شّماً 

يف قهوت������ك. فرّد ت�رشت�ش������ل: لو كنت زوجتي 

ل�رشبت ذلك ال�شم!

كما قالت بي�شي برادوك، وكانت بدورها 

ع�شوا يف جمل�������س العموم لت�رش�شل: ون�شتون 

اأنت �شكران. ورّد عليها فورا: نعم يا �شيدتي 

أنني  أنا �شكران واأنت ب�شعة. اإل ا هذا �شحيح، ا

�شاأ�شحو غدا، اأما اأنت فتظلني كما اأنت!

❁    ❁    ❁

قبل عق������ود، كرثت التعليق������ات ال�شاخرة 

مع ا�شتداد حمى زيارات مبعوثني اأمريكيني 

وفرن�شيني اإىل لبنان لرتتيب اأمر انتخاب رئي�س 

جديد له، وقد ان�شم اإىل زحام هوؤلء املبعوثني 

وزراء ودبلوما�شيون وم�شوؤولو ا�شتخبارات من 

رو�شيا واإيطاليا وا�شبانيا وبلدان اأخرى ل تريد 

جواء  أن تفوتها فر�شة امل�شاهمة يف توتري الأ ا

زم������ة للم�شاركة يف اتخاذ القرار،  وتعقيد الأ

ث������م يف قط������ف الثمار، مبن فيه������م مبعوثون 

م������ن ال�شطر اليون������اين يف جزي������رة قرب�س! 

من تلك التعليق������ات ال�شاخرة حادثة واقعية 

حتدثت عنها ع������دة �شحف لبنانية يف �شياق 

انتخابات �شابقة كانت الوليات املتحدة قد 

التزمت فيها بدعم مر�شح حلفائها بقوة.لكن 

أبرز هوؤلء احللفاء عندما  مفاج������اأة �شدمت ا

مريك������ي دين براون  ا�شتدعاه������م املبعوث الأ

أبلغه������م اأن تفاهما ق������د مت لرتئي�س مر�شح  وا

اآخر. كظم احل�شور غيظهم ومل ميلكوا �شوى 

اللتزام بهذه التعليمات التي ي�شمونها »كلمة 

ال�������رش«، اإل اأن اأحد احل�شور من ال�شيا�شيني 

اللبناني������ني مل ي�شبط اأع�شاب������ه فقال لدين 

أنتم  أ�ش������ى: »وهكذا، ا براون بحزن وحرقة وا

بعتمونا جمددا!« ا�شتبدل براون �رشيعاً عالئم 

الغ�شب على وجه������ه واأطلق �شحكة جملجلة 

وهو يقول: ل، ل، هذه املرة اكتفينا بتاأجريكم 

فقط، ل ببيعكم«! 

❁    ❁    ❁

اق������رتح جمع������ة الالم������ي  يوم������اً عربياً 

لل�شح������ك! وق������ال اإن هذه الفك������رة هي ابنة 

�شاعته������ا، وه������ي اإحدى نتائج �ش������رب طويل، 

وقرون من ال�شمت والدموع احلرى:»كنا يف 

ننا  تلك العقود، كما يف تلك القرون، نبكي لأ

�شجعان، بينم������ا كان اجلبناء ي�شحكون، كما 

م������ام علي بن اأبي طالب  يف مقولة رائعة لالإ

ر�ش������ي اهلل عنه. ال�شجاع يبكي، نعم، ل �شك 

أنه �شجاع،  يف ذلك، خ�شو�شاً عندما يعرف ا

أنه �شجاع، ويعرف عدوه  ويعرف من حول������ه ا

أنه �شج������اع، لكن اجلبناء الذي������ن يتحكمون  ا
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مب�شائ������ر النا�س مينعون هذا ال�شجاع بطرق 

.
)8(

�شتى حتى من البكاء..«

 لك������ن الكاتب������ة خن�ش������اء بن������ت املثن������ى 

عمل������ت مبقول������ة »اإذا اأردت اأن تطاع فاطلب 

امل�شتطاع«، فلم تطمع بيوم عربي لل�شحك، 

بل ق�رشت طلبها يف حلقتي مقالتها ليومني 

، بل اإنها هاجمت 
)9(

متتاليني عل������ى البت�شام

ال�شح������ك يف ترويجها لالبت�ش������ام اإذ قالت: 

»تعترب البت�شامة اأجمل لغة يف احلياة، فهي 

�رشاقة  ن�شان، والإ �شاءة الطبيعية لوجه الإ الإ

املنرية لطريق �شعادته و�شحته، وهي ال�شعور 

النف�شي العميق النابع من القلب بالطماأنينة 

وال�������رشور والبهجة، والر�شا وراحة ال�شمري. 

ن�ش������ان والتوازن بني  وهي اإ�شالح مل������زاج الإ

عنا�������رش ج�شم������ه، بل هي خري ع������الج لعقل 

ن�شان الباطن ولقلب������ه والبت�شامة اأف�شل  الإ

ن البت�شامة هي رد  واأ�شعب من ال�شحك؛ لأ

مل  فعل لل�رشور، بينما ال�شحك هو رد فعل لالأ

اأحياناً، والبت�شامة هي فع������ل اإرادة واقتناع 

أما ال�شحك������ة فهي تتفجر  وقناع������ة ور�شا، ا

للحظ������ة اأو حلظات كما يتفجر البالون، وما 

تلب������ث اأن تتال�ش������ى يقول بع�������س خرباء علم 

أو تهتز  النف�س، اإن������ك اإذا مل ت�شح������ك لنكتة ا

خ������رون، فالبد  لها بع������د اأن �شحك منها الآ

اأن تراج������ع الطبي������ب الخت�شا�شي بالطب 

ن خاليا ال�شحك وال�رشور التي  النف�ش������ي، لأ

ت�شتق������ر يف الن�شف الأمين من الدماغ يكون 

أو عل������ى اأقل تقدير قد  ق������د اأ�شابها التلف! ا

�شاخت اأو تبلدت ع������ن ال�شتجابة، وهذا ما 

ح�شا�س  يفقدك القدرة على تذوق النكتة والإ

بها والتمتع مبعناها وال�شحك منها«.

مرة اأخرى، ينقل هذا وذاك، وهذه وتلك، 

عن اأطباء قولهم اأن ال�شحك يحرِّك ع�شالت 

البط������ن وال�شدر والكتف������ني، وكذلك ين�شط 

ال������دورة الدموية ب�شورة عام������ة، وال�شحكة 

الواحدة تع������ادل ممار�شة الريا�شة ملدة ع�رش 

دقائ������ق، ولق������د �شبَّه اأحد العلم������اء ال�شحك 

بالهرول������ة واأنت جال�س. وال�شحك اأي�شا، يف 

تدرجاته ما ب������ني البت�شامة والقهقهة، يعزز 

ن�شان. املناعة النف�شية واملعنوية لالإ

ويف ع������ودة اإىل البت�شام������ة الت������ي تروج 

خن�ش������اء بنت املثن������ى لها، جنده������ا تعترب اأن 

أ�شعة ال�شم�س، وبل�شماً  البت�شامة �شعاعاً من ا

مرا�س، ومتنف�شاً هادئاً  حقيقياً لل�شفاء من الأ

�شحاب التوترات الع�شبية وال�شطرابات  لأ

النف�شي������ة. كم يود املري�س اأن يرى وهو على 

أو  �رشي������ر املر�س، ابت�شامة الطبي������ب املعالج ا

املمر�شة امل�رشفة على عالجه، اأو حتى على 

�شفاه اأ�شدقائه واأهله.

❁    ❁    ❁
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طباء العبو�س  عجيب ت�شنع كث������ري من الأ

يف وج������وه املر�شى، بل و�رشاخ بع�شهم زجراً 

وتعنيفاً ملر�شاهم دلياًل على اجلدية )!( اأو - 

أولئك املر�شى  كما يق�شم على ذلك كثري من ا

– اّتباعاً لتقنية حديثة تتعمد اإرعاب املري�س 

واإرهاب������ه من اأجل تهيئته نف�شيا لتقبل تكرار 

قدومه اإىل عيادة الطبيب وما �شوف يجريه 

م������ن عمليات جراحية باأ�شع������ار ي�شطر اأكرث 

أولئ������ك املر�ش������ى اإزاءها اإىل بي������ع م�شاكنهم  ا

أو ق������د ي�شطر اأهل  أثاثه������ا وحتى ثيابهم، ا وا

أو الت�شول ل�شداد  املري�������س اإىل القرتا�������س ا

نفقات عالج مبالغ فيها وفيه، بينما املري�س 

اأحوج النا�������س اإىل ابت�شامة من الطبيب ت�شد 

أزره وترف������ع معنوياته، وكلم������ة طيبة هادئة  ا

تالطفه وتخفف من توتره وقلقه. البت�شامة 

ت�شاعد املري�������س يف التماثل اإىل ال�شفاء من 

أو  مرا�س وهي خري عالج للقلب املري�س ا الأ

املتعب. البت�شامة هي غذاء للنف�س والروح، 

بل اإنها ت�شاعد على اله�شم وحتفظ ال�شباب 

حا�شي�س، وليغ�شب  وتطيل العمر، وتنع�س الأ

طب������اء العاب�شون. وهك������ذا، جلاأ عدد من  الأ

أوربا اإىل ا�شتقدام  طف������ال يف ا م�شت�شفيات الأ

مهّرجني لت�شلية نزلئه������م املر�شى والرتويح 

طفال،  عنهم. فحتى اإذا مل ي�شاعد يف �شفاء الأ

فاإنه يعينهم على ن�شي������ان اآلمهم، ومينحهم 

دفئاً معنوياً يزيد من �شمودهم ويعزز قدرة 

حتملهم. 

كم������ا تزي������د البت�شامة م������ن ن�شاط ذهن 

�شاحبه������ا وم������ردوده، وتقوي الق������درة على 

تثبي������ت الذكري������ات وتو�شيع �شاح������ة النتباه 

والتعمق الفكري، وبالتايل ي�شبح املرء اأقدر 

بداع ودقة التفكري، وتبعث  على التخي������ل والإ

البت�شامة ال�شعادة الداخلية، فيزداد اإ�رشاق 

الوجه جمددا بحيوية ون�شاط. ويف ال�شحك 

أكيدة للقلوب املفجوعة، ودواء جلروح  �شلوى ا

النف�س. كم������ا اأكدت درا�شات عن )احلمالت 

النتخابية( اأن الب�شو�������س اأقرب اإىل القلوب 

و�شعبيت������ه اأكرب بكثري م������ن عاب�س يفوقه مال 

وعلما. مع ذلك يتبارى موظفون و�شيا�شيون 

وم�شاريع م�شوؤول������ني عندنا يف �شدة العبو�س 

زج������راً للمواطنني واإث������ارة لرعبهم، متمثلني 

�شيايف القرون الو�شطى وجالديها!

خل�س العامل الفرن�ش������ي بيري فا�شيه بعد 

�شن������ني م������ن اأبحاثه بع�س فوائ������د ال�شحك، 

وردة، وين�شط  فقال اإنه يو�ش������ع ال�رشايني والأ

ال������دورة الدموية، ويعّم������ق التنف�س، ويحمل 

اأط������راف اجل�ش������م.  أبع������د  ا ك�شج������ني اإىل  الأ

وي������وؤدي بنف�س الوق������ت اإىل زي������ادة اإفرازات 
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الغ������دد ال�شم مثل غ������دة البنكريا�س والغدد 

الكظرية والدرقي������ة والنخامية والتوتة، ويف 

ن القلب غدة  مقدمة تل������ك الغدد القل������ب لأ

ذيني  أي�ش������اً ويفرز هرمون الببتيد الأ �شماء ا

املدر لل�شوديوم. وق������د اكت�شف عامل اآخر اأن 

ال�شحك يزيد ب�شورة خا�شة من اإفراز مادة 

البيت������ا اإندورفني، الهرم������ون الذي ي�شل اإىل 

أثراً خم������دراً �شبيهاً  خالي������ا الدماغ، ويعطي ا

ن�ش������ان اإىل النوم  أث������ر املورف������ني، فيخلد الإ با

الهادي ال�شعيد. ه������ذا اكت�شاف يهم املبتلني 

رق والقلق والكوابي�س  بالكاآبة الذين يعانون الأ

أثناء النوم. ا

ال�َشِح������ُك والبت�شام������ة هبة من اهلل عز 

نعا�������س اأع�شاء  وج������ل للطبيع������ة الب�رشية، لإ

آلية  اجل�شم وا�شرتخائها. ويف ال�شحك حركة ا

خ�س  ذاتية تدلك الكثري من الع�شالت، وبالأ

بوا�شطة احلج������اب احلاجز الذي يوؤثر على 

الرئتني، في�شاعد على دخول وخروج الهواء 

ب�رشع������ة، وب�شورة اأعم������ق اإىل احلوي�شالت 

حيان. يقوم  التي ل ي�شلها هواء يف اأغلب الأ

احلجاب احلاج������ز لدى ال�شح������ك بتدليك 

معاء، في�شاعدها  فيزيائي للكبد واملعدة والأ

فراز يف  ف������راغ والإ عل������ى تن�شيط عمليتي الإ

املع������دة والكبد. كما يدل������ك ال�شحك القلب 

فين�شط الدورة الدموية ب�شورة عامة. 

قيل قدمياً: »ا�شح������ك ت�شَح«، وهذا ما 

بحاث، حيث اإن للعاملني  اأكدته التجارب والأ

احلرك������ي والنف�شي اللذين يرافقان ال�شحك 

أثر كب������ري يف اإنعا�س اجل�ش������م والقلب وبعث  ا

الن�شاط يف ال�شاحك������ني. يف املقابل، يحتاج 

العبو�������س اإىل حتريك اأكرث من اأربعني ع�شلة 

يف الوجه، بينما ل حتتاج اإل لتحريك خم�س 

ع�شالت من ع�شالت الوج������ه لكي تبت�شم. 

وثبت طبي������اً اأن طول ف������رتات احلزن والغم 

والقل������ق والتفك������ري ال�شاغط عل������ى ال�شدر 

يتعب ع�شلة القل������ب، وي�شبب ارتفاع �شغط 

ال������دم ال�رشياين.من هنا كان احلديث النبوي 

ال�رشيف خري ن�شيحة طبية نف�شانية، جتدد 

ن�شان وحبه للحياة، اإذ قال النبي  راحة روح الإ

�شلى اهلل عليه و�شلم: )روحوا القلوب �شاعة 

بعد �شاعة، فاإن القلوب اإذا كلّت عميت(. بل 

اإن النبي )�س( قد قرر اأن »ابت�شامة املرء يف 

وجه اأخيه �شدقة«!

ولل�شح������ك حي������ز ل باأ�س ب������ه يف تاريخ 

الع������رب بالذات فق������د كان الع������رب يحبون 

ال�شح������ك ب�شكل تلقائي وعف������وي، ويعرفون 

أو  تاأثرياته النافعة. ورد هذا من خالل نوادر ا

ق�ش�س طريفة، كن������وادر جحا والبخالء من 



ا�صحكوا.. ولو كان »�صحكًا كالبكاء«..!

العــــــدد 545 �شــــــباط   3022009

غاين  كتابات اجلاحظ، وما ورد يف كتاب الأ

�شفهاين اإذ قال القا�شي عيا�س  بي الفرج الأ لأ

خب������ار، وُطرف  مث������ال: )التحدث مُبلَ������ح الأ

احلكايات ت�شلية للنف�س، وجالء للقلب(. 

لقد مت العرتاف بعلم نف�س ال�شحك يف 

بداي������ة القرن الع�رشين وبات ي�شغل حّيزاً من 

أ�شار عامل النف�س ال�شهري  الر�شائل الفل�شفية، وا

�شيغموند فروي������د اإىل فوائده. واليوم عندما 

وىل لفيزيولوجية  ي�ش������ع العلماء اخلطوط الأ

ال�شح������ك فاإنهم يع������زون له نتائ������ج اإيجابية 

أي�شاً. فال�شحك مترين  وممي������زات عالجية ا

ع�شلي وتقنية تنف�شية، ومن�شط نف�شي مهم 

أي�شاً. كما يع������زو اإليه علماء النف�س مفعولً  ا

نه ي�شاعد  مزياًل للت�شمم املعنوي واجل�شدي، لأ

يف التخل�س من نوب������ات الكتئاب الب�شيطة 

وروبيون حالياً  واملخاوف، وي�شري الباحثون الأ

أي�شاً يف تخفيف  اإىل اأن ال�شح������ك ي�شاه������م ا

آثار التوترات ال�شارة ب�شورة ملحوظة. ا

دب ال�شاخر، من �شعر ونرث  اإن جوه������ر الأ

و�شحاف������ة كاريكاتري ومقال������ة مرحة هادفة، 

ه������و ال�شع������ي اإىل زرع الب�شم������ة يف النفو�س، 

أم������ا كوميديا التمثيل  م������ع اإي�شال فكرة ما، ا

امل�رشح������ي فت�شاغ������ب ال�شح������كات وتعابثها 

غالباً، من خالل مواقف تبعث على الرتويح 

عن النف�������س يف اإطار )ال�شح������ك لل�شحك( 

ال������ذي هو ف������ن ولي�������س فل�شف������ة؛ يف حلظة 

)تنفي�س( ولي�شت حلظ������ة )تاأمالت فكرية(. 

دب ال�شاخ������ر والتمثيل الهزيل  ولكل م������ن الأ

دوره وفر�شانه.

ورغ������م كل فوائ������د البت�ش������ام وال�شحك 

ن�شان فالب������د اأن يكون لل�شحك  يف حي������اة الإ

آدابهما.  �شحاك ا والإ

فف������ي ك������رثة ال�شح������ك املبت������ذل واملليء 

بالقهقه������ة �رشر موؤك������د متع������دد اجلوانب. 

ن�شان  وقيل اأن القهقهة لي�شت من �شفات الإ

املتح�رش، بل هي �شفة تنف������رد بها القرود. 

اأما ال�شحكة ال�شفراء الزاخرة بالت�شفي من 

اآخرين والتعايل عليهم وال�شخرية من نق�س 

�شحابها!  عقلي اأو ج�شدي بهم، فويل لأ

واإذ نتذك������ر هنا مقولة »اأحي������وا قلوبكم 

بقل������ة ال�شحك وقلة ال�شب������ع وقلة احل�شد«، 

فال اأظن املق�شود هو ال�شحك الذي يخفف 

حزان، ول  من وط������اأة امل�شاكل والهم������وم والأ

حتى ال�شحك ال������ذي ميتهنه موهوبون بفن 

�شحاك مادام اأحدهم يحافظ على توازنه.  الإ

�شهر �شاريل �شابلن  وقد قال املمثل الهزيل الأ

يف ه������ذا ال�شدد: »اإن النا�س يتعاطفون معي 

نه مبجرد ما يزيد  بح������ق حينما ي�شحكون لأ
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الطابع الرتاجيدي ع������ن احلد، فاإنه �رشعان 

ما ي�شبح موقفاً باعثاً على ال�شحك«. 

ن�شان مواقف  ولكن، كثرياً ما يواج������ه الإ

من الهل������ع والقلق، فينفجر �شاحكاً. يف مثل 

ن�شان  ه������ذه املواق������ف اخلطرة، ي�شح������ك الإ

نه يح������اول بال�شحك اأن يرفع  ملواجهته������ا، لأ

أو اأن ي�شتجمع بع�س  م������ن روح������ه املعنوي������ة ا

�شجاعته.اإمن������ا ال�شحك بغ������ري هدف مييت 

القلب ويجعله ك�شخرة �شماء. 

❁    ❁    ❁

أي������ام قررتها قرارات  اأكرث ما يف حياتنا ا

أو كذا،  أيام احتف������ال بكذا ا أو دولية ا حملي������ة ا

حت������ى مل يبق يف تقومينا ي������وم واحد مل يعتمد 

يام ما تراكمت  لحتف������ال اأو ذكرى، بل من الأ

أو منا�شبات،  يف كل منه������ا ع������دة اأعي������اد )!( ا

فلم������اذا ل جنرب يوما لل�شح������ك الذي عز 

أو اأكرث من  كث������رياً؟  لعل العرب دون �شواهم، ا

ألي�شت  �شواهم، ي�شعدون بالباليا لي�شحكوا.. ا

مقولتهم املاأثورة: �رش البلية ما ي�شحك!؟ مع 

العرتاف بطغيان في�شان������ات الباليا، يبدو 

اأن �رشها ل يزال قي������د القدوم، ولذلك ندر 

ال�شحك، اإل �شح������ك املرء على نف�شه. واإذا 

كان بع�شنا ل يزال يهاب ال�شحك تاأثرا مبا 

لقن������ه يف طفولته من اأن »ال�شحك بال �شبب 

قلة اأدب«، فليبحث حوله عما بقي من فتات 

اأدب!
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دائماً الهوي������ة، احلفاظ عليها والذود عنها، ا�شتعادته������ا والتاأكيد عليها، 

ا�شتك�ش������اف عنا�رشها والتعبئة بها وم������ن اأجلها، فهي الركيزة باملعنى الثقايف 

وهي احلمى باملعنى ال�شيا�شي وهي الذات عندما حتيل اإىل ذاتها، وهي نقي�س 

أي�شاً الالتاريخ والالواقع، فقط هي  أو ي�شمو عليها(، وهي ا خر ت�شمو عليه )ا الآ

اجلوهر والتعايل والرم������ز، اأي اأنها ما لي�س »نحن« يف الواقع والتاريخ، وهي 

اأخ������رياً املعيار وال�شابط لكل ممار�شة، وهكذا تبدو وكاأنها ع�شا �شحريةترمز 

الهوية واأزمة املجال املعريف

باحث �سوري

العمل الفني: الفنان زهري ح�سيب.
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اإىل كل �شيء وحت������دده، ولكنها عندما حتيل 

اإىل ذاته������ا ل تلتقي م������ا اأي �شيء وهنا تكمن 

املفارق������ة، وعندما تطرح علينا ق�شية �رشاع 

أو  احل�ش������ارات، فاإنن������ا ن�شتح�������رش، عفوياً ا

اإدارياً، عن�رش الهوية �شمن و�شعية جبهوية 

�شاحتها الثقاف������ة، حيث تاأخذ الق�شمة �شكل 

�شالة/  خر، الأ الوافد/ املوروث، ال������ذات الآ

املعا�������رشة.. اإلخ، ويدور ال�������رشاع يف حرب 

ثقافي������ة طويلة املدى �شغلت ال�شاحة الفكرية 

والثقافية منذ حوايل قرنني من الزمان وما 

زالت مل حت�ش������م بعد. وعلى طول اخلط كان 

يجري التعام������ل مع »الهوي������ة« بو�شفها نوع 

م������ن ال�رشف الثق������ايف اأو احل�ش������اري. على 

أي�شاً، مل تك������ن عالقة املجتمع  ط������ول اخلط ا

بهويته عالقة متاهي بل تنافر بحكم خ�شوع 

املجتمع ملنطق التاريخ وحتولته والتي جتعل 

أو  من الواقع �ش������داً لهويته )بحك������م الغفلة ا

حت������ى اخليانة(، ومن هن������ا كان على اأع�شاء 

الهوية دائماً خو�س حروب داخلية من اأجل 

مطابقة الواقع بالرمز، وبالتايل فاإن عالقة 

الهوي������ة باملجتم������ع مل تكن متر ع������رب املعرفة 

للهوية  والعلم، فاملجتم������ع لي�س مو�شوعي������اً 

أو الدينية،  اإل من باب الو�شاي������ة ال�شيا�شية ا

أ�شاليب مثل التن�شئة، الرتبية،  حيث ت�شتخدم ا

اجله������اد )النف�شي واملجتمعي( واأخرياً احللم 

بالع������ودة اإىل ما لي�س هم ول نحن يف الواقع 

ميان. وهذا هو اأ�شعف الإ

وم������ع ذلك، لو �شلمنا ب������اأن الرمزي حتى 

واإن تعاىل على الواقع فهو اأحد منتجات هذا 

الواق������ع، فاإن عملية »اإنت������اج«  الهوية لي�شت 

ثر التاريخي والجتماعي، تعرب  مبناأى عن الأ

أي�شاً،  عنه وتعك�������س تناق�شاته وتوؤثر في������ه ا

وبالتايل فاإن������ا لو اأعلمن������ا اإحداثيي التاريخ 

والجتماع ف�شوف نتحدث عن هويات ولي�س 

هوية واحدة، �شواء اتخذت تعبريات طائفية 

أو �شيا�شية يف  أو قبلية اأو طبقية ا اأو عائلي������ة ا

ه������ذه الت�شكيلة املتحول������ة واملت�شارعة، يبدو 

نتاج ذاته  خط������اب الهوي������ة وكاأنه حماول������ة لإ

ور�ش������م ح������دوده اخلا�شة عو�ش������اً عن ر�شم 

حدود مو�شوعة.

اأزمة املجال الجتماعي وال�سيا�سي

ل �ش������ك اأن بدايات الق������رن التا�شع ع�رش 

كانت نقطة حتول مف�شلية يف �شريورة اإنتاج 

اخلط������اب حول الهوية، وه������و اإنتاج ل ميكن 

اإرجاعه اإىل معطيات ثقافية وفقط، بل ل بد 

من اعتبار املعطيات ال�شيا�شية والجتماعية 

اجلدي������دة، يق������ول برت������ران ب������ادي: »تكونت 

�شالمي، على  ال�شيا�شة احلديثة« يف العامل الإ
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مر يتعلق بالنف�شال  أ�ش�س ن�شبية، مل يكن الأ ا

عن نظام �شيا�شي م�شى وابتكار اآخر جديد 

فقط، بل بتجدي������د ال������ذات بالن�شبة لقدرة 

�شيا�شية غربية اعتربت متفوقة، و مل يكن هذا 

يعني التجديد بقدر م������ا كان يعني التكيف، 

فكان������ت جمازفة القرن التا�شع باأكمله ت�شتند 

اإىل اإعداد العالج وتناول الدواء من مكان اآخر، 

عادة حتديد  اأكرث من ا�شتناده������ا اإىل اإدارة لإ

أو البنيان الجتماعي، واإذ  النظام ال�شيا�شي ا

يوؤك������د بادي على اأن عمليات النتقال مل تكن 

تتم دون قيد اأو �رشط، فاإنه ي�شري اإىل م�شاألة 

هامة تتعلق مبفارق������ات داخلية خلقت نوعا 

م������ن التحالفات )التاريخي������ة( بني التقليدي 

واحلدي������ث »اأولً وقب������ل كل �ش������يء- ا�شطر 

العمل من اأجل تدعيم املركز )ال�شيا�شي( اإىل 

مواجهة قوى اجتماعية، وخا�شة نخبة قوية 

عيان التي مل تكن را�شية عن اإعادة بناء  من الأ

مركز قوي، ووج������دت يف ذلك �شببا للغ�شب 

الذي كانت قادرة للتعبري عنه، اإ�شافة اإىل اأن 

هذا امل�رشوع مل ي�شتطع ال�شتفادة من مناف�شة 

بني نخ������ب اجتماعية- اقت�شادي������ة، اأو على 

قل من ا�شرتاتيجيته������ا املت�شابكة، واأخرياً  الأ

قليات  لق������د واجه يف طريقة الدور الن�شط لأ

ثقافية قبلت اأحياناً مبنعها م�شاندة انتقالية، 

ولك������ن مقاب������ل ثمن باهظ للغاي������ة، حيث اأن 

حيان يعر�س  هذا التع�شيد كان يف اأغلب الأ

للخطر مزاعم النظ������ام ب�شموليته، اأي جزءاً 

هاماً من هويته«.

ما يعني������ه ذلك بالن�شب������ة ملو�شوعنا اأمر 

نه يتعلق بح������دود متا�شك  همي������ة، لأ بالغ الأ

النظام ال�شيا�شي احلديث املعرب عن الوحدة 

ال�شيا�شي������ة اأي: الدولة، الوط������ن، واملواطنة، 

وهي التعب������ريات احلديثة للوجود ال�شيا�شي، 

أ�شباب ت�شاعد مفهوم  علينا دائماً اأن نبحث ا

الهوية داخل فراغات هذا احليز ال�شيا�شي، 

اأي يف العالقة بني الدولة احلديثة واملجتمع، 

والتي اأ�شبح الطابع الوطني عالمة وجودها، 

اأي الدولة الوطنية ال�شعبية. وهكذا كان على 

املرك������ز ال�شيا�شي اإعادة ر�ش������م حدوده وبناء 

منظومات العالق������ات الجتماعية اجلديدة، 

ون�رش تقنيات ال�شلط������ة وال�شيطرة احلديثة، 

ول جدال يف اأن الدول������ة احلديثة كانت قد 

�رشع������ت فعلياً يف هذا الجت������اه ولكن �شمن 

اإخفاق������ات ل تنك������ر، كان اأهمها اإخفاق هذه 

الدولة عن حتقيق طابعها الوطني ال�شعبي، 

واأركز هنا على فكرة املواطنة، والتي يقابلها 

بقاء على توظيف عالقات قبلية وطائفية  الإ

وال�شيطرة،  لال�شتتب������اع  كو�شيل������ة  وعائلي������ة 
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مما يعن������ي اإنت������اج واإع������ادة اإنتاج 

الالجتان�س ال�شيا�شي والجتماعي 

بل والثق������ايف، لقد ج������اءت فكرة 

املواطن������ة ذاتها مبتورة حيث بدت 

الدولة ذاته������ا وكاأنها طائفة، فقد 

عوام 1870 اإىل 1880  �شه������دت الأ

يف م�������رش، »عملية اإع������ادة تنظيم 

لذلك النظ������ام الق�شائ������ي املعقد 

نتجت عنها مراكز قانونية متباينة 

حي������ث اأ�شب������ح الو�ش������ع القانوين 

التي  باملحاكم  مرتهن������اً  ف������راد  لالأ

يدخل������ون يف اخت�شا�شاتها يف كل 

اأمور احلي������اة، ومع وجود اخللفية 

املتمثل������ة يف اجلن�شي������ة العثمانية، 

خرى  �شنادات الأ فاإن جمموع������ة الإ

الت������ي ن�ش������اأت بالتوازي ب������دءاً من 

ع������ام 1890 قد عرف������ت »بالنفي« 

�شليني، ويتحدد  و�شع ال�ش������كان الأ

هذا املفهوم، ال������ذي يعد م�رشوعاً 

أولياً للجن�شية، وفقا للمنهجية التي ي�شغلها  ا

الفرد، وخدمته للدول������ة، وانتمائه للمجتمع 

ال�شيا�ش������ي. �شحيح اأن تطور البنى التعليمية 

داري������ة والقانوني������ة ق������د ح������دد مب������رور  والإ

الوقت و�شع املواطن������ة )بدرجات متفاوتة(، 

ولكن ظل التجان�������س الجتماعي وال�شيا�شي 

والقان������وين قائم������اً حتى وقتنا ه������ذا، وعلى 

م�شتوى الواق������ع الجتماعي والطبقي حيث 

يلعب القت�ش������اد دوره، وحيث تتفاوت الهوة 

بني الفئات والطبق������ات الجتماعية، وحيث 

تتزايد معدلت التهمي�س، فاإن فكرة املواطنة 
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تتعر�س لالنتهاك يوماً بعد يوم ب�شبب تزايد 

م�شاحة »الال�رشعي������ة«. ول يخفى على اأحد 

ع������دم حتقق املواطنة عن������ه ا�شتبدال الو�شع 

ال�شيا�شي- احلقوقي باأو�شاع اأخرى )طائفية، 

وقبلي������ة، وعائلي������ة(، وهو ما يعن������ي انق�شام 

الداخل على ذات������ه، يف داخل هذا النق�شام 

والالجتان�س تنتع�س اأفكار الهوية و�رشاعاتها 

ولي�س م������ن قبل اجلماع������ات املتعددة ولكن 

أي�ش������اً من قبل الدولة ذاتها، والتي عليها اأن  ا

وجه يخاطب  تنتج خطاباً �شيا�شياً متعدد الأ

يديولوجية  ن الأ ويقاطع ومينع وي�شتقطب، لأ

يديولوجية الدينية، فال  ال�شيا�شية لي�شت كالأ

ميكنه������ا اإهمال التفا�شي������ل اليومية والواقع 

املعلمن، ولذا فاإنها تعطي للديني والطائفي 

جم������رد م�شاحة داخ������ل خطابها ك�رشورة من 

أو تنق�س، ولكنها  �رشورات ال�شيط������رة تزيد ا

أيديولوجي. تظل قائمة كمعامل ا

يحت������ل الغرب ج������زءاً هام������اً داخل هذا 

يديولوجي من قب������ل اجلماعات  املعام������ل الأ

الدينية التي تتهم الدولة باعتبارها امتداداً 

للغرب، وم������ن قبل الدولة ذاتها لنفي التهمة 

وك�شبي������ل لاللتئ������ام و�شنع الوح������دة بو�شائل 

أداة الدولة  تعيد اإنتاج النق�ش������ام والذي هو ا

أي�ش������اً. ل�شك اأن هذا  لل�شيط������رة واله�شا�شة ا

يديولوجي كان موج������وداً طوال  املعام������ل الأ

أي�شاً ل يق������ع خارج التاريخ،  الوق������ت، ولكنه ا

فهو يعك�������س تناق�شات وحت������ولت املجتمع، 

فياأخذ ال�شبغة ال�شيا�شية تارة والدينية تارة 

اأخ������رى، ففي فرتات التح������رر الوطني وبناء 

�شا�س، اأملته  الدولة كان له طابع �شيا�شي بالأ

أدوات������ه من اأحزاب وجلان  ظروف التحرر وا

وتنظيمات �رشية، وه������و املرياث الذي ورثته 

واحتكرت������ه اأنظمة ما بع������د التحرر ودعمت 

البعد الديني فيه، والذي منا فيما بعد ليعك�س 

حالة من »ال�شط������راب العميق الذي �شهده 

املجال الثقايف يف خمتلف بلدان العامل العربي، 

كما ت�شه������د على ذلك املواق������ف واملناق�شات 

أل������ة الديني������ة، وم�شاألة  الدائ������رة ح������ول امل�شا

�شالة، يف احلني الذي  البحث عن الهوية والأ

ف������اق التاريخية التي فتحتها  انتقلت فيه الآ

التجرب������ة الوطني������ة من ال�شعي������د ال�شيا�شي 

- القت�ش������ادي )مهام البن������اء الوطني( اإىل 

ال�شعيد الجتماعي- الثقايف املتمحور حول 

�شالة، واإ�شالح اأخالق املجتمع، ول  م�شاألة الأ

أة والت�رشيع،  �شيما فيما يتعل������ق مبو�شوع املرا

والجته������اد..« ثمة عوامل عديدة لعبت دوراً 

كبرياً يف ت�شعيد املجال الثقايف لي�شت نك�شة 

1967 �شببها الرئي�ش������ي كما تزعم الغالبية، 
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بل هناك الثقافة النفطية، وكذلك عالقات 

ال�ش������وق اجلديدة والذي هو خلق اأزمة كربى 

على م�شتوى الفرد، فمن ناحية كانت عملية 

التفريد تتهم بوت������رية �رشيعة وع�شوائية على 

امل�شت������وى القت�شادي، يف حني ل يقابلها اأي 

تطور يف فك������رة املواطنة، بل تراجع وتراجع 

خطري، فبدا املجتمع وكاأنه بال اجتماعية ول 

فردية، ولذل������ك اأعتقد اأن النفجار احلادث 

ن يف اخلطاب حول الهوية هو من ناحية  الآ

تعبري عن اأزمة اجتماعي������ة و�شيا�شية كربى، 

وتعبري عن اأزمة مفهوم الهوية ذاته الذي كان 

ن  يرتكز على جماعات موجودة يف الواقع الآ

يف ط������ور التحلل، مل يب������ق منها غري اجلماعة 

الدينية الربغماتية، والتي ت�شهد انق�شامات 

داخلية عميقة، لي�س ب�شبب معطيات ثقافية 

ب������ل مادية، يتالقى ذلك م������ع اأو�شاع طبقية 

مائع������ة ل تعرب ع������ن وحدتها عل������ى م�شتوى 

العمال مث������اًل اإل من خالل اإ�رشابات �رشيعة 

وعاب������رة وحم������دودة جغرافي������اً حفاظاً على 

جماع������ة اقت�شادي������ة ت�شمى القط������اع العام 

ن لتفكيكها. باخت�شار  تت�شافر اجله������ود الآ

ف������اإن نظ������رة اإىل الداخل، تك�ش������ف عن اأزمة 

املجال، وما خطاب الهوية اإل اأحد اأعرا�س 

زم������ة، واإذا كانت اأزمة املج������ال تتمثل يف  الأ

�شكال  نتاج وكل الأ أزمة الدولة، املواطنة، الإ ا

النقابات،  ح������زاب،  الأ خ������رى،  الأ اجلماعية 

اللجان.. اإلخ، فاإن ت�شعيد اخلطاب الثقايف 

ح������ول الهوية يحرف النظر ع������ن مثال هذه 

زم������ات الواقعي������ة، وهنا يك������ون للمعامل  الأ

أثر عازل تتجلى خطورته على  يديولوجي ا الأ

أي�شاً. ال�شعيد الجتماعي واملعريف ا

اأزمة املجال املعريف

داء  الهوي������ة  اأن  ت�شورن������ا  اإذا  نتوه������م 

ي�شي������ب جمتمعاتن������ا املقه������ورة فق������ط، واأن 

خر )الغرب( ب������راء من هذا  م������ا ي�شم������ى بالآ

ال������داء، واأن جمتمعاته تخلو من النق�شامات 

والتناق�شات الت������ي تتطلب خارج توجه اإليه 

هذا التناق�ش������ات وتخلق التمايز بني الذات 

خ������ر، ولكن ما يعنينا هن������ا على امل�شتوى  والآ

املعريف هو كي������ف تعامل الغرب احلديث مع 

�شارة  ما اعتربه اآخر ل������ه، ومع ذلك جتدر الإ

ول مرة  اإىل منط������ق اللعبة والتي جمع������ت لأ

ال�شلطة واملعرفة يف عالقة ع�شوية حمكمة، 

يقول مي�شيل فوكو »بقدر ما كانت تكنولوجيا 

احلروب، توجه )هذه احلروب( نحو مرحلة 

الدمار ال�شامل، كانت يف الواقع م�شاألة جمرد 

البقاء متلي قرار �شن احلروب، وقرار وقفها، 

فاحلالة الذرية هي اليوم نهاية هذا ال�شياق، 
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فالقدرة عل������ى تعري�س �شعب ما ملوت �شامل 

هي نقي�س القدرة عل������ى �شمان بقاء �شعب 

مكان العي�س،  أ: اإمكان القتل لإ اأخر، اإن مبدا

أ  الذي يدعم تكتيك املعارك، غدا اليوم مبدا

ا�شرتاتيجيا بني الدول، لكن الوجود املعني مل 

يعد هو الوجود القانوين لل�شيادة، بل الوجود 

بادة  البيولوج������ي ل�شعب ما، اإذا م������ا كانت الإ

اجلماعية هي حلم ال�شلطات احلديثة، فلي�س 

ذلك بفعل ع������ودة راهنة حلق القتل القدمي، 

ن ال�شلطة غدت تق������ع ومتار�س على  اإمن������ا لأ

م�شتوى احلي������اة والب�رش والعرق والظاهرات 

ال�شكانية ال�شخمة«.

وب�رشف النظر ع������ن اأي تقييم اأخالقي 

يتعلق بهذا املنطق احلديث الذي يرتكز على 

خ������ر، يف مقابل الوجود  البيولوجي  موت الآ

أي�شاً  أن������ه يرتكز ا لل������ذات، فاإن ما يعنينا هو ا

ومير عرب معرفة دقيقة وقابلة للقيا�س كاأداة 

مر يتعلق  لل�رشاع والوجود، وبالتايل مل يعد الأ

أو ال�شباحة يف  حالة اإىل اأ�ش������ول ا فق������ط بالإ

ف�ش������اء الرمز )كما يفعل اأع�ش������اء الهوية(. 

خ������ر، وقد لعبت  بل اإنتاج مع������ارف حول الآ

نرثوبولوجي������ا وال�شت�رشاق  الثنولوجي������ا والأ

دوراً ل يخف������ى على اأحد يف ه������ذا ال�شياق، 

ن�شانية  متام������اً مثلم������ا مت اإنت������اج العل������وم الإ

لك�شف الداخ������ل ومعرفته. وعلى الرغم من 

كل النتقادات التي وجهت اإىل هذه املعارف 

لكونه������ا عن�رشية ومنح������ازة وعلموية.. اإلخ، 

أن������ه ل ميك������ن اأن ننك������ر فعاليته������ا فهي  اإل ا

أيديولوجي  وبكل تاأكيد، لي�س جمرد خطاب ا

م�شي�������س، ي�شتخ������دم للتعبئة كم������ا هو احلال 

بالن�شبة خلط������اب الهوية- ويع������رف اإدوارد 

�شعي������د يف درا�شت������ه الرائ������دة ال�شت�رشاق������ي 

قائاًل: »اإن ال�شت�������رشاق لي�س جمموعة كبرية 

أنه  ومنت�رشة من الن�شو�س حول ال�رشق، كما ا

لي�س معرباً وممثاًل ملوؤامرة اإمربيالية »غربية« 

بق������اء »ال�رشقي« حيث ه������و بل اإنه  �شنيعة لإ

ح������رى، ت������وزع للوعي اجلغ������را- �شيا�شي  بالأ

اإىل ن�شو�س جمالية، وبحثي������ة واقت�شادية، 

واجتماعي������ة، وتاريخية، وفق������ه لغوية، وهو 

أ�شا�شي وح�شب  اإح������كام ل لتمييز جغ������رايف ا

ب������ل وكذل������ك ل�شل�شلة كاملة م������ن »امل�شالح« 

التي ل يقوم ال�شت�������رشاق بخلقها فقط، بل 

أي�شاً بو�شائل كالكت�شاف  باملحافظة عليه������ا ا

البحث������ي، ول�شتبناء فقه اللغ������وي، والتحليل 

النف�ش������ي والو�شف الطبيع������ي والجتماعي، 

وهو اإرادة، ب������دلً من كعونه تعبرياً عن اإرادة 

أو نية معينة لفهم ما هو، بو�شوح، عامل  معينة ا

أو بديل اأو طارئ( وال�شيطرة عليه  خمتل������ف )ا
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اأحيان������اً والتالعب به، ب������ل حتى �شمه، وهو 

طالق على  قبل كل �شيء اإن�شاء لي�س على الإ

عالق������ة تطابقية مبا�رشة مع القوة ال�شيا�شية 

يف �شكله������ا اخلام، بل اإن������ه لينتج ويوجد يف 

و�شع تفاعل غري متكافئ مع خمتلف اأمناط 

القوة، وبالفعل فاإن منظومة احلقيقة هي اأن 

ال�شت�رشاق ل ميث������ل بب�شاطة بعداً هاماً من 

أبعاد الثقافة ال�شيا�شية- الفكرية احلديثة.  ا

بل اإنه هو هذا البعد، وهو بهذه ال�شورة اأقل 

ارتباط������اً بال�رشق منه بعامل »ن������ا« و»نحن« اإن 

مر، يف ك�شفه  مثل هذا التع������رف يف واقع الأ

ع������ن طبيعة املعرف������ة ال�شت�رشاقية من حيث 

كونه������ا معرفة تدخل يف عالقة ت�شامنية مع 

أي�شاً اأن اإنتاجنا  ال�شلطة احلديثة يو�شح لنا ا

خر م������ا ه������و اإل نوع من  الفك������ري ح������ول الآ

أو  يديولوجي امل�شكون بال�شيا�شي ا اخلطاب الأ

أ وينتهي عند الهوية،  الديني، ولذلك فهو يبدا

ويرتك الزم������ن ليبحث عن اأ�شول، ويخاطب 

الوجدان ل العقول، ويرتد نحو الذات التي 

خ������ر �شوى عالقة  أنتجت������ه، وما عالقته بالآ ا

اإق�شاء وتطهر.

وهنا تظهر وظيفة اأخرى كابحة للمعامل 

يديولوجي عندما ي�شكن اخلطاب املعريف  الأ

ولوي������ة دائم������اً للوعظ  فيقع������ده لتك������ون الأ

حالة الدائمة  ر�شاد والتنبيه، من خالل الإ والإ

أو كاريزماتية، عو�شاً عن  اإىل مرجعية ن�شية ا

اأي مرجعية موؤ�ش�شاتية، كما اأن هذا املعامل 

�شالمي  يديولوج������ي ل يخ�س اخلطاب الإ الأ

ن وبقوة عند الجتاهات  وحده، بل جنده الآ

ال�شيا�شية العلمانية والتي باتت- خا�شة فيما 

�رشائيلي- متيل  يتعلق بال�������رشاع العربي –الإ

اإىل الرتكاز على م�شطل������ح الهوية كمعامل 

حالة اإىل املا�ش������ي الوطني  �شيا�ش������ي م������ع الإ

القريب ال������ذي يحمل بني ت�شاعيفه اإحالت 

اإىل املا�ش������ي البعيد. تتزام������ن هذه الأمناط 

اخلطابي������ة مع �شعف موؤ�ش�ش������ي وا�شح على 

�شعيد املجتمع املدين ال�شيا�شي ي�شل اإىل حد 

اله�شا�شة ويف هذا الفراغ املوؤ�ش�شي علينا اأن 

نتعلق بالرمز والنوايا احل�شنة وكالهما ن�شبي 

ولي�س لهما ر�شيد كبري داخل حركة التاريخ. 

م������ن فكري������ة ال�شتقالل الذات������ي اإىل فكرية 

ال�شتق������واء الذاتي: حتمل فكرية ال�شتقالل 

الذاتي يف تف�شيالتها كل الكوابح التي اأ�رشنا 

مر  أيديولوجية، وهو الأ أم ا لها �شيا�شية كانت ا

الذي يقف حائال بينها وبني اإمكانية التحول 

نتاج معرفة واقعية قابلة  اإىل اأر�س خ�شبة لإ

للقيا�س حول »الذات« و»العامل« تلك الفكرية 

التي ل تع������رف �ش������وى التمجي������د، التعبئة، 
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ق�شاء..اإل������خ كاأدوات لروؤي������ة العامل، وهي  الإ

أي�ش������اً التي ا�شتلبت الوج������ود الفردي با�شم  ا

الوج������ود اجلماعي، بل و�شلب������ت التنظيمات 

أ�ش�������س وجودها با�شم  اجلماعي������ة الداخلية ا

الوح������دة والتحال������ف الجتماع������ي، فبقيت 

حزاب، النقابات، اجلمعيات جمرد هياكل  الأ

فارغ������ة من كل حمتوى وكانت و�شيطاً لل�شلب 

وال�شت������الب، حتى بدا ه������ذا املجتمع، بفعل 

�شعارات الوح������دة والتوح������د وكاأنه »جمتمع 

�ش������كال التقليدية  اإل الأ ب������ال اجتماعي������ة«، 

خرى حتت  والتي اأخ������ذت يف التحلل هي الأ

وقع ال�شوق، والتحولت ال�شكانية والطبقية 

والهجرات الداخلية واخلارجية. هل اآن لنا 

أيديولوجية  اأن ندرك باأننا خا�شعون ل�شلطة ا

ننتجها وتنتجن������ا؟ وهل لنا اأن ن������درك باأننا 

نبتغي وحدة ترتكز على النق�شام واله�شا�شة؟ 

وهل لن������ا اأن ندرك اأولً وقب������ل كل �شيء اأن 

ن مل يعد يعن������ي احلما�شة  بن������اء ال�شلط������ة الآ

خ������الق، بل يعن������ي بب�شاط������ة املوؤ�ش�شة  أو الأ ا

�شال������ة واملعا�رشة؟  واملعرف������ة اللذين هما الأ

لقد متح������ورت املوؤ�ش�ش������ة واملعرفة احلديثة 

حول الفرد )املواط������ن(، والذي اأ�شبح ركيزة 

لع������اب ال�شيا�شي������ة والقت�شادية احلديثة  الأ

أم ا�شتغالل، ولكن يظل  �ش������واء كانت تنمي������ة ا

هذا املواطن »حقيقة تاريخية مل يتم جتاوزها 

�شولية«ول  بع������د ل م������ن قب������ل ال������روؤى »الأ

»التقدمية« )مبا فيها ال�شرتاكية ول حقا ما 

بع������د احلداثية( ومع ذل������ك فثمة نقد عميق 

وج������ه اإىل الدميقراطي������ة الربجوازية راعية 

املواط������ن واملواطن������ة ل ميكنن������ا جتاهله، اإن 

ما نري������د اأن نوؤكد، عليه هو اأن احليز )حيز 

املواطن������ة( الذي اأ�شبح �شيغ������ة عاملية تعاين 

من اإخفاقات ومفارقات عديدة- هو مبثابة 

نقطة ارت������كاز ل�شرتاتيجي������ة وا�شعة لتزال 

مطروحة على امل�شتوى الوطني لبناء واإعادة 

بناء نظام اجتماعي ق������وي ومتما�شك �شمن 

اأفق ي�شمح بتجاوز فك������رة املواطنة، وبالتايل 

النمط الدميقراط������ي ال�شائد. اإن كل القوى 

والجتاه������ات العاملة عل������ى ال�شاحة مل تعط 

ه������ذه الق�شية حقها بداي������ة من الجتاهات 

�شولي������ة الت������ي ترف�������س فك������رة املواطنة  الأ

وتعاديه������ا اأحياناً، وحت������ى بع�س الجتاهات 

املارك�شية الت������ي مل تفكر يف املواطنة عن ثقة 

أ�شمالية وزوالها،  يف ا�شمحالل الدول������ة الرا

مروراً بالجتاه������ات الليربالية والتي ل ترى 

أي�شاً  �شوى ال�شوق وتقد�شه، ي�شاف اإىل ذلك ا

ن�شان عاملياً وحملياً والتي  ح������ركات حقوق الإ

أ�شكال التوظيف ال�شيا�شي  اإذا تغا�شين������ا عن ا
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ال������ذي تلعبه بع�������س هذه احل������ركات، فاإنها 

تتحدث عن املواطنة بلغة املوؤ�ش�شات الدولية 

متجاهلة متام������اً اأي نقد يقدم هذه الفكرة، 

اإل ذلك النقد الذي يفيد يف تقدميها كتعبري 

عن نهاية التاريخ.

اأعتقد اأن ط������رح ا�شرتاتيجي������ة تاريخية 

وا�شعة ح������ول املواطنة، لن يتم اإل من خالل 

أي�شاً حول  اإع������ادة طرح ت�شاوؤلت تاريخي������ة ا

موؤ�ش�ش������ات املجتمع ككل �شامل������ة املجتمعني 

�شكال  ال�شيا�ش������ي واملدين، مبا فيه������ا تلك الأ

التي تعك�������س تعبريات طبقي������ة مثل احلزب 

والنقابة واحل������ركات النوعية اجلديدة. ويف 

هذا ال�شياق �شتدخ������ل املعرفة من جديد يف 

عالق������ة ت�شامنية مع ال�شلط������ة وفق موازين 

الق������وى الجتماعي������ة، و�شتك������ون النظرة اإىل 

الداخل، هي نقطة عبور النظر اإىل اخلارج، 

بهدف بن������اء ا�شرتاتيجية واعي������ة لال�شتقواء 

الذاتي ت������رتك �رشاعات اللغة نحو �رشاعات 

أ�شا�شي  الواق������ع والتاريخ، ولكن يظ������ل �شوؤال ا

جابة عليه قب������ل كل �شيء وهو من  ينبغي الإ

جابة على  هم الفاعلون اجلدد؟ اأعتقد اأن الإ

ه������ذا ال�شوؤال لي�شت وا�شحة، وعلى اأي حال 

ميكن تقدمي اإجابة ب�شيطة على هذا ال�شوؤال 

أولئك الذين  وه������ي: اأن الفاعلني اجلدد هم ا

ن�شانية  يحررون ذاتهم وجمتمعهم بل ورمبا الإ

يديولوجية وال�شيا�شية وهم يف  من الكوابح الأ

الغالب لي�شوا حمرتيف �شيا�شة، بل هم اأي فرد 

اأو جماع������ة يف اأي تخ�ش�س �رشط اأن يعرفوا 

أيديولوجية، بل  اأن بناء املجتمع لي�������س لعبة ا

ا�شرتاتيجية معرفية وموؤ�ش�شية ومن هنا يكون 

بناء ال�شلطة، وت�ش������رتط هذه الدولة تنظيماً 

خا�ش������اً للمجال ال�شيا�شي، الذي تتحقق فيه 

ممار�شة ال�شلط������ة ال�شيا�شية، وتر�شخ الدولة 

)املمرك������زة واملبقرطة..اإلخ( ه������ذا التذرير، 

ومتثل )الدولة التمثيلية( وحدة هذا اجل�شم 

مة وال�شعب( املق�ش������م �شكلياً اإىل جواهر  )الأ

حقيقي������ة مت�شاوي������ة يف احلق������وق )ال�شيادة 

دارة ال�شعبية( وتوؤثر مادية الدولة  القومية، الإ

واأجهزتها على ج�شم اجتماعي مق�شم. ولكنه 

متجان�س رغ������م انق�شامه، وموحد رغم عزلة 

عنا�رشه ونذرها«.

املراجع :

�صالم، ترجم���ة لطيف فرح، دار  برت���ران ب���ادي، الدولت���ان: ال�صلط���ة واملجتمع يف الغرب ويف ب���الد الإ  -1
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�صخا�ض يف م�رش والعامل  آة القانون، ح���ال الأ آلوج���ان كازازيان، الهوية يف مرا فريدري���ك اأبيق�صي�ض وا  -2
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أ�شا�س جغرايف كما  �شالم اإىل م�رشق ومغرب مل يكن على ا اإن تق�شيم دار الإ

ن، وكما يقول الباحث امل�رشي الدكتور حممود اإ�شماعيل، بل كان ح�شب  هو الآ

وجود العا�شمة، الت������ي انتقلت من املدينة اإىل دم�شق ثم اإىل بغداد فالقاهرة، 

وهكذا كان������ت املنطقة التي تقع �رشق العا�شمة ت�شمى امل�رشق، وكان م�شطلح 

قالي������م التي تقع غربها، وانطالقاً من هذا فاإن ال�شام وم�رش  املغرب يعني الأ

داري الذي اأخذ  يف الع�رش العبا�شي تعترب من بالد الغرب، ح�شب التق�شيم الإ

به جغرافيو ذلك الع�رش.

التوا�صل والتكامل الثقايف

مة ومغربها  بني م�رشق الأ

اأديب ومفكر جزائري.

العمل الفني: الفنان  مطيع علي.

❁

ò

❁
د.حمي الدين عميمور
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 وحتى يف الع�رش احلديث اختلفت النظرة 

اإىل امل�رشق واملغرب، فقد كان مفهوم املغرب 

العربي خ������الل مرحلة احلركة الوطنية التي 

قطار  متيزت بلقاء طنجة يف 1958 يعني الأ

ق�شى،  الثالثة، تون�������س واجلزائر واملغرب الأ

آنذاك، وجرى جتاهل ما يقع اإىل  اأو مراك�س ا

جنوب اململكة املغربي������ة وحتى نهر ال�شنغال 

مب������ا يف ذلك �شنقي������ط التاريخية، وما ميتد 

نح������و ال�رشق حتى احل������دود امل�رشية لي�شمل 

طرابل�س وبرقة وفزان.

مور بعد ا�شرتجاع دول املغرب  وتعقدت الأ

ل�شتقاللها نتيجة للتعقيدات التي قاد اإليها 

ا�شتقالل موريتانيا، ثم نتيجة لنظرة �شيا�شية 

معين������ة كانت ترى يف تعب������ري املغرب العربي 

أنه  �شيئاً م�شابهاً لتعبري الهالل اخل�شيب، اأي ا

جها�س الوحدة العربية،  فك������رة ا�شتعمارية لإ

�شقاء  وهو ما متيز به اخلطاب املتحم�س لالأ

يف ليبيا، وعانين������ا منه يف ال�شبعينيات، لكن 

الو�شع تغري عندما ان�شمت ليبيا اإىل احتاد 

املغرب العربي. 

واإذا عدن������ا اإىل ال�شوؤال ح������ول احلدود، 

ف�شنجد اأن البع�س يُقحم قناة ال�شوي�س لتكون 

خط ال�شتواء العملي ال������ذي يُق�شم املنطقة 

اإىل م�������رشق ومغرب، ورمب������ا كان هذا املربر 

ال�شيا�ش������ي الظاهري للفك������رة التي انطلقت 

منذ �شنوات وا�شتهدفت اإحلاق م�رش باملغرب 

العربي. 

لكن.

أ م������ن البداي������ات، وه������و التكوين  أب������دا �شا

ال�ش������كاين ل�شعوب منطقة املغ������رب العربي، 

حيث يرى موؤرخ������ون كثريون، ممن يعتقدون 

ب������اأن اجلزيرة العربية ه������ي خزان الهجرات 

املتعاقب������ة، اأن اأ�ش������ل ال�ش������كان يف ال�شم������ال 

فريقي يع������ود اإليها، ويعتربهم البع�س من  الإ

أنهم هم  الع������رب العاربة بينما ي������رى اآخرون ا

ر�س ان�شقت  العرب البائدة الذين بدا وكاأن الأ

أنهم انطلقوا بكل  وبلعت جموعهم، يف حني ا

ب�شاطة غرب������اً لي�شتقروا غ������رب وادي النيل 

طل�شي. وحتى املحيط الأ

�شتاذ  ولقد كان الباحث ال�شوري الكبري الأ

حمم������د علي مادون يف طليع������ة من يرون اأن 

فريقي هم عرب قدامى،  الرببر يف ال�شمال الإ

ويوؤيده يف ذلك باحثون من اجلزائر وتون�س، 

�شل ال�شمايل ملجموع ال�شكان،  ويرف�شون الأ

أوروبة كانت عند  وكان منطلقهم يف ذلك اأن ا

وىل يف ال�شمال  تكون املجموعات الب�رشية الأ

فريقي، جمرد م�شاحات جليدية وا�شعة. الإ

أنها تثبت   واأهمي������ة هذه النظرية ه������ي ا
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الوحدة الدميوغرافية مل�رشق الوطن العربي 

ومغرب������ه، وتف�رش ال�رشعة الت������ي مت بها تقبل 

فريقي، مقارنة  اللغ������ة العربية يف ال�شمال الإ

ب�شبه اجلزي������رة الهندية وب������الد فار�س التي 

فتح������ت يف نف�������س الوقت، ولك������ن العربية مل 

ت�شب������ح لغة البالد لوج������ود لغة حملية بعيدة 

يف الن�شب عنها، بينما كانت لهجات ال�شمال 

فريق������ي جزءاً من اللغ������ة العربية تطورت  الإ

بعيداً عنها ولكنها مل تفقد انتماءها لها. 

و�شح اأمراً اأت�شور  واأتوقف هنا حلظات لأ

أن������ه يغيب عن الكثريين. فلقد كانت املنطقة  ا

الواقعة غ������رب م�رش ت�شمى لوبي������ا )بالواو( 

زمن������ة ال�شاحقة عالقات  وكانت له������ا يف الأ

وثيق������ة باملمال������ك الفرعوني������ة، وهناك من 

�رشة الثالثة  ول ملك الأ يقولون باأن �شينينق الأ

أبناء املنطقة التي اأ�شبحت  والع�رشين هو من ا

تع������رف فيما بعد باجلزائ������ر، وبغ�س النظر 

عن تناق�س الروايات بالن�شبة لظروف وجود 

أو فاحتاً  املل������ك هناك وعما اإذا كان مهاجراً ا

م������ر هنا ه������ي اأن العالقات بني  واأهمي������ة الأ

غرب امل�رشق العرب������ي و�رشق املغرب العربي 

تعود اإىل اأزمان غابرة.

وق������د اأطل������ق الروم������ان عل������ى ال�شم������ال 

فريق������ي تعبري بارباري������ا، امل�شتق من كلمة  الإ

الرببر )Barbare( التي كانت تعني بالن�شبة 

لروما غربة املكان والل�شان واخللق والطباع، 

وحرف������ت ال�شفة تدريجي������اً اإىل اأن اأ�شبحت 

تنطق بالفرن�شية بربر، واعترب حمقى كثريون 

ي  أث������ري الفك������ر ال�شتعم������اري الراف�س لأ بتا

عالقة بني امل�رشق واملغرب، اأن ال�شفة تعني 

جن�شاً متميزاً ذا اأ�ش������ل اآري ول يرتبط باأي 

حوال بال�شعوب ال�شامية، هذا اإذا  حال من الأ

قبلنا فكرة ال�شامية واحلامية التي اخرتعها 

أنها خرافة  ملان، وي������رى كثريون ا اللغويون الأ

تاريخية.

مر والتي  همية الثانية لالأ وتاأتي هن������ا الأ

أتوقف عنده، فعدد �شكان  فر�شت عل������ي اأن ا

املنطقة الواقع������ة غرب م�رش وحتى املحيط 

�شالمي،  طل�شي كان عند حدوث الفتح الإ الأ

أو �شتة ماليني، جاء اإليها  يف ح������دود خم�شة ا

�شالم ول  مع الفتح ع������رب يحملون ر�شالة الإ

يتجاوز عددهم ع������دة اآلف، ولو اأ�شفنا اإىل 

ذلك عدداً ل يتجاوز ثالثمئة األف وفدوا اإىل 

املنطق������ة فيما �شمي بالغ������زوة الهاللية فاإننا 

�شن������درك باأن ع������دداً من الوافدي������ن العرب، 

ل ي�ش������ل اإىل ن�شف ملي������ون ن�شمة، ل ميكن 

اأن يُغري الطبيعة العرقي������ة للمنطقة، بل اإنه 

�شيذوب فيها، وهو ما حدث بالفعل.



مة ومغربها التوا�صل والتكامل الثقايف بني م�رشق الأ

العــــــدد 545 �شــــــباط   31�2009

ياأتي  هن������ا  وم������ن 

غلبية  الأ ب������اأن  اليقني 

ل�ش������كان  ال�شاحق������ة 

هم  فريقي  الإ ال�شمال 

بتعبري اقتب�شه الرئي�س 

�شب������ق  الأ اجلزائ������ري 

ال�شاذيل بن جديد عن 

العالمة امل�رشي ال�شيخ 

هم  الغ������زال.  حمم������د 

�شالم،  الإ عّربهم  بربر 

�شعادة  كانت  ومن هنا 

الرئي�س البالغة عندما 

اقرتحت عليه يف بداية 

الثمانيني������ات ا�شتبدال 

التي  مازيغية«  »الأ �شفة 

مل تكن متداولة �شعبياً، بتعبري كان ال�شتعمار 

وعمالوؤه يتم�شكون به، وهو �شفة »الرببرية«، 

الت������ي يج������ب اأن حتذف نهائياً م������ن قامو�س 

الت������داول، وهو ما حدث فع������اًل، وباخت�شار 

مازيغي������ة يف اجلزائر لي�شت �شفة  �شديد، الأ

غلبية،  قلية ولكنها هي العمق التاريخي لالأ الأ

التي تتم�شك بتعبري ر�شول اهلل عليه ال�شالة 

وال�شالم ب������اأن العربية ه������ي الل�شان، وهكذا 

�شالم فاحتني  اأعطت اجلزائر للعروب������ة والإ

من طراز طارق ابن زياد، ونحويني من طراز 

ابن معطي الزواوي. كما انطلقت منها نواة 

أقام������وا دولتهم يف م�رش،  الفاطميني الذين ا

وكانت اأول مب������ادرة منهجية ل�شتعمال اللغة 

العربية ما عرفته اأجهزة الدولة الر�شمية يف 

تيهرت يف القرن التا�ش������ع امليالدي، رغم اأن 

أ�ش�س دولته يف بيئة  اأمري الدولة كان فار�شياً وا

بربرية. 

ه������داف احلقيقية ملن  وهن������ا تت�ش������ح الأ

يحاربون العربي������ة يف اجلزائر، حيث يتاأكد 
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�شالم، كح�شارة  أنهم يحاربون من خاللها الإ ا

وكثقافة وكرباط مع امل�رشق العربي. 

ذكر  واأرجع ب�شع������ة عقود اإىل ال������وراء لأ

باأن امل�شيحيني يف بالدن������ا كما اأت�شور تلقوا 

الدي������ن امل�شيحي يف بدايات������ه عن امل�رشق، اإذ 

ب������رزت يف اجلزائر على وج������ه اخل�شو�س، 

الدع������وة الدوناتية، ن�شب������ة لق�شي�س جزائري 

ب »دون������ا«، وكانت فيم������ا يقال،  يدع������ى الأ

م�شيحي������ة اأقرب اإىل القبطي������ة يف ارتباطها 

ر�������س، واأقرب اإىل النظرة التي  بالوطن وبالأ

فيما  �شالم للم�شيحي������ة، خ�شو�شاً  يراها الإ

يتعلق بق�شي������ة التثليث؛ لكن الغزو الروماين 

قل������ب املعطي������ات واجته نح������و التخل�س من 

الدوناتيني لوطنيتهم، وا�شتعمل يف �شبيل ذلك 

رومياً ولد يف اجلزائر ي�شم������ى »اأوغ�شتان«، 

�شلي������ة اإىل ا�شطهاد  وتعر�ش������ت امل�شيحية الأ

رهي������ب مل�شلحة الكاثوليكي������ة امل�شتوردة من 

أبنائها يف  روما، وهو ما دفع الكث������ريون من ا

القرن امليالدي ال�شابع اإىل الرتحيب بر�شالة 

�شالم ثم اإىل اعتناقه. الإ

واأ�شب������ح الراه������ب الروم������اين بعد ذلك 

مرجعية م�شيحية للغرب ال�شتعماري، وحمل 

لقب »�شانت اأوغ�شتان«.

هذا ما جعل اجلرنال �شارل ديغول يعود 

مر وهو يواجه الثورة يف اخلم�شينيات  اإىل الأ

ويبذل كل اجله������ود الع�شكرية والقت�شادية 

وال�شيا�شة لتك������ون اجلزائر لفرن�شا ما كانته 

لروما القدمية، عقيدة دينية وتبعية ثقافية 

وامتداداً جغرافياً.

ن، وباخت�ش������ار �شديد اأن  و�شاأح������اول الآ

اأركز عل������ى الع�شور احلديث������ة حيث عرفت 

العالقات الثقافية بني امل�رشق واملغرب خالل 

العالقات احلوارية مب������ا يوؤكد ما ذهب اإليه 

الدكت������ور جابر ع�شفور، من �رشورة اللتزام 

باحلوار اخلالق الذي يرثي الثقافة العربية، 

ويبتع������د باأهل الفك������ر يف املغرب العربي عن 

امل�شاع������ر ال�شلبي������ة التي ميك������ن اأن يقود لها 

ما ينقل من تعلي������ق للم�شارقة على اإنتاجهم 

الفكري، بالقول اإنها »ب�شاعتنا ردت اإلينا«، 

التي قالها ال�شاحب ب������ن عباد حني ُعر�س 

علي������ه كتاب العق������د الفريد لب������ن عبد ربه 

مانة ف������اإن هذا التعبري يُقال  ندل�شي، ولالأ الأ

اأحيان������اً خ������ارج �شياقه، حي������ث اأن ال�شاحب 

أدباً ميثل املغرب  أ ا كان عن حق يريد اأن يقرا

ندل�س بدلً مما جمعه ال�شاحب  العربي والأ

من الن�شو�س امل�رشقية، كاحليوان للجاحظ، 

خبار لبن قتيبة. وعيون الأ

ورمب������ا كانت هذه اخللفي������ة جزئياً وراء 
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قليمي������ة التي تريد  ال�������رشاع بني الفك������رة الإ

اأن جتعل لكل اإقلي������م طابعه الفريد واملتميز 

ع������ن طابع اإقليم اآخر وب������ني الفكرة القومية 

التي اندفع اإليها �شاطع احل�رشي ومفكرون 

دب العربي  اآخرون من منطلق تاأكيد وحدة الأ

والثقافة العربية.

لك������ن ل بد من الع������رتاف بوجود حجم 

كبري من احل�شا�شيات املر�شية، رمبا اأكدتها 

املرا�شالت بني التون�شيني اأبي القا�شم ال�شابي 

وحممد احلليوي، والتي تنازعت فيها النظرة 

ح�شا�������س بالتفوق، وت�شل اإىل  الدونية مع الإ

أ للحليوي باأنه: »ل  حد البارانويا عندما نقرا

�شك اأن م�رش �شرتدمنا بكتبها وجمالتها فال 

أو يدخل  نعود جند مكاناً نتنف�س فيه الهواء ا

لنا النور، اأما تون�س فهي باقية على جمودها 

وخمودها ليق�شي اهلل اأمراً كان مفعولً.

وهنا جند اأن من اأطرف التعبريات الدالة 

�شتاذ ال�شوري طيب  على الو�شع م������ا رواه الأ

تيزيني م������ن اأن البع�س اأعلنوا باأن ما يقرب 

بني امل�رشق واملغرب اإمنا يقوم على ما يُباعد 

بني امل�رشق واملغرب.

لكن هن������اك من توقفوا عن������د التاأثريات 

املتبادل������ة لفال�شف������ة امل�������رشق واملغرب، ومن 

�شت������اذ امل�رشي الدكت������ور عاطف  بينه������م الأ

العراق������ي الذي عمل للك�ش������ف عن املوؤثرات 

امل�رشقي������ة يف فكر املغرب العربي، من خالل 

النقد الذي وجهه اب������ن ر�شد للفارابي، اأكرب 

ول بعد اأر�شطو، والذي  الفال�شف������ة واملعلم الأ

كان كتاب������ه »احلروف« مو�شع تاأثر ابن ر�شد،  

أي�شاً بابن �شينا. الذي تاأثر ا

�شتاذ  أتوق������ف هنا عند ما قاله الأ ولعلي ا

التون�شي عبد ال�شالم امل�شدي من اأن املغرب 

العرب������ي �شه������د ظهور ابن ر�ش������د، الذي قال 

وروبية منذ انبعاثها  عنه اأعالم النه�ش������ة الأ

أر�شط������و اأن يف�رش  احلديث: »لئ������ن ا�شتطاع ا

الطبيعة وما وراءه������ا،  فالذي ف�رش اأر�شطو 

اإمن������ا هو ابن ر�شد«، وب������دون اأن اأعود للغط 

الذي ث������ار حول فيلم يو�شف �شاهني عن  بن 

ر�ش������د والذي ي�شكل نقط������ة خالف بني كثري 

من املثقفني، فاإنني م�شطر للتحفظ على ما 

�شا�شيتني  يقوله امل�شدي من اأن اخللفيتني الأ

املتحكمت������ني يف الثقافة املعا�رشة هما املورد 

نغلو �شاك�شوين بالن�شب������ة للم�رشق العربي  الأ

واملرجعي������ة الفرن�شي������ة بالن�شب������ة للمغ������رب 

العربي.

فبالن�شب������ة للم�������رشق العرب������ي جن������د اأن 

كرب بالده، م�رش  املرجعية الفكرية بالن�شبة لأ

والتي تاأثرت باحلملة الفرن�شية ل بالحتالل 
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الربيط������اين، ومتح������ورت ح������ول املرجعي������ة 

الفرن�شية من������ذ كتاب رفاعة الطهطاوي عن 

بري������ز يف و�شف باريز/، وه������و ما اأخذ  /الإ

�شورة اأكرث عمقاً مع طه ح�شني الذي مل يتاأثر 

مر  أنغل������و �شاك�شونية، ولعل الأ باأي مرجعية ا

نف�شه ينطبق على ب������الد ال�شام اأو على جزء 

منها. 

أما بالن�شب������ة للمغرب العربي، وللجزائر  ا

حتدي������داً، فالنخبة الت������ي اعتمدت املرجعية 

الفرن�شية ظلت دائماً حمدودة التاأثري الفكري 

على ال�شاحة الثقافي������ة، واإن كانت ال�شيا�شة 

اأعطتها اأحيان������اً اأكرب من حجمها احلقيقي، 

ويكفي مثالً لذلك التعبري املتميز الذي روي 

عن اأروع الكتاب اجلزائريني بالفرن�شية وهو 

املرحوم مالك حداد، حيث قال: »الفرن�شية 

هي منفاي«.

ثم اإن معظم املثقفني الوطنيني مل يعرف 

عنه������م انتماءهم للثقاف������ة الفرن�شية، و�شواء 

مام عبد احلميد بن بادي�س اأو  مر بالإ تعلق الأ

دباء  أو باملعا�رشين من الأ بتالميذه من بعده، ا

ومن بينهم عبد اهلل ركيب������ي وزهور وني�شي 

وبلقا�شم �شعد اهلل وعبد اهلل �رشيط وطاهر 

أح������الم م�شتغامني، وظ������ل التعامل  وط������ار وا

أداء نخبوي������اً مغلقاً، �شاعف من  بالفرن�شية ا

عزلت������ه اأن كثرياً من املثقف������ني بالفرن�شية ل 

يق������روؤون ما يكتب بالعربي������ة، بعك�س العديد 

من املثقفني باللغ������ة العربية، �شواء كانوا من 

خريجي امل�رشق العربي اأو ممن مل يعرفوا اإل 

معاهد املغرب العربي. 

أ�������رشت اإىل ال������دور ال�شيا�شي يف  ولق������د ا

�شماء معينة اعتم������دت املرجعية  الرتوي������ج لأ

أ�شماء  اللغوي������ة الفرن�شي������ة، وبرز ذلك ع������رب ا

مثقف������ني ي�شتعملون اللغ������ة الفرن�شية، ابتداء 

آ�شيا  م������ري خالد مروراً بكاتب يا�شني وا من الأ

جبار وو�ش������ولً اإىل يا�شمينة خ�رشة، وبدون 

اأي حكم قيمة.

واجل������دل متوا�شل حول م������ا اإذا كان ما 

يكتب بالفرن�شية ميك������ن اأن يعترب تعبرياً عن 

�شالمي������ة التي تنتمي  احل�ش������ارة العربية الإ

أنه  أم ا لها اجلزائر مقدماً بلغ������ة غري عربية ا

أدبية تعرب ع������ن واقع مرحلي جاء به  �شورة ا

ال�شتعم������ار، وميك������ن اأحيان������اً اأن تنزلق فيه 

الفرانكوفونية اإىل الفرانكوفيلية. 

ولعل ه������ذا هو �شبب رف�������س البع�س ملا 

ميك������ن اأن يفه������م م������ن حك������م حمم������د عابد 

اجلابري بوج������ود قطيعة معرفية بني الفكر 

الفل�شفي املغربي والفكر الفل�شفي امل�رشقي، 

أياً من�شجماً  حيث اإنهم يرون يف هذا احلكم را
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مع اجتاهات عرقية، ترى اأن اأقطار املغرب 

العربي حمكوم������ة باإثنيات غ������ري عربية واأن 

وروبي، وهو  آفاقها مو�شولة بف�شاء الفكر الأ ا

مان������ة وكما يقول الباح������ث املغربي كمال  لالأ

�شارة له يف  عب������د اللطيف، ما مل حت������دث الإ

ن�شو�س اجلابري املعروفة.

و�شنالحظ هن������ا اأمراً اأح������ب اأن اأتوقف 

عنده للحظات، وهو ا�شتعمال البع�س لتعبري: 

احل�شارة العربية، يف حني اأن ح�شارة العرب 

�شالم، ولدرجة اأن زعيماً  أ�شا�شاً بالإ ارتبطت ا

م�رشياً �شهرياً قال يوماً باأنه م�شيحي الدين 

ولكن������ه م�شلم احل�شارة، وهك������ذا كان مكرم 

عبيد اأول من لفت النظر اإىل احلقيقة التي 

يعي�شها املغرب العربي الذي يرى يف العروبة 

�شالم وجهان لعملة ح�شارية واحدة. والإ

ال�شرتاتيجية  همي������ة  الأ ن������درك  وهن������ا 

حلدي������ث الر�ش������ول الكرمي حمم������د بن عبد 

اهلل)�س( الذي قال باأن العربية هي الل�شان، 

نازعاً منه������ا كل �شفة عرقية، وموؤكداً بذلك 

اأن الع������رق وال�شالل������ة هي مم������ا تخت�س به 

احليوان������ات، فه������ذا ح�شان عرب������ي اأو قط 

أو فيل هندي وهلّم  �شيامي وذاك كلب اأملاين ا

جرا.

لكن هناك اأمٌر كان له دور كبري يف تعميق 

الروابط ب������ني امل�رشق واملغ������رب وهو الديار 

املقد�شة التي كان ج������ل املفكرين يف املغرب 

العرب������ي حري�ش������ني على زيارته������ا، وحملهم 

ذلك بالت������ايل على زي������ارة اأقط������ار م�رشقية 

اإثر  اأخرى، وخا�شة بالد ال�ش������ام، خ�شو�شاً 

انتقال احلركة العلمية من بغداد اإىل دم�شق 

وىل،  نتيجة للتخريب الترتي الذي اأ�شاب الأ

و�شنجد من بني من عرفتهم دم�شق يف القرن 

كادميي  الثالث ع�رش املي������الدي، كما يقول الأ

الكويتي الدكتور نواف عبد العزيز، اأبي عبد 

اهلل اللوات������ي، الذي ُعرف بابن بطوطة، كما 

عرف������ت م�رش قبل ذل������ك، يف القرن احلادي 

ندل�شي. ع�رش،  الرحالة ابن جبري الأ

والطري������ف هنا هو اأن نالح������ظ اأن جل 

ولياء وال�شاحلني واملت�شوفة الذين عرفهم  الأ

امل�������رشق العربي قدموا م������ن املغرب العربي، 

مري عبد القادر بن حمي  ولعل يف طليعتهم الأ

الدين، الذي احت�شنه يف دم�شق �رشيح حمي 

ندل�شي، قب������ل اأن تنقل  الدين بن عرب������ي الأ

رفاته اإىل العا�شمة اجلزائرية يف1966.

و�شنج������د يف م�رش اأ�رشحة ال�شادة اأحمد 

أبو العبا�س يف  الب������دوي يف طنطا واملر�ش������ي ا

أبو احل�شن ال�شاذيل يف �شحراء  �شكندرية وا الإ

أو  م�رش ال�رشقي������ة وعبد الرحي������م القنائي، ا
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أتوقف  القن������اوي يف ال�شعي������د ولعلي هن������ا ا

حلظات اأخرى عند ال�شعور العام يف املغرب 

العربي من اأن امل�رشق العربي هو مكرّب ال�شوت 

ديب: املغارب������ي النت�شار  ال������ذي ي�شم������ن لالأ

والرواج، وهو اأمر حقيقي،  حتى بني اأقطار 

املغرب العربي نف�شها، واجلزائريون يذكرون 

طر�س عن ب�شاط  بكل م������رارة اأغنية فريد الأ

أبداً بينما  الري������ح الذي مل تذكر فيه اجلزائر ا

ذك������رت بالد النيل ولبن������ان كما ذكرت تون�س 

ومراك�������س، ويدعي البع�س اأن هذا هو �شبب 

�رشب الفنان الكبري بالطماطم يف ق�شنطينة 

ديب اجلزائري  قبل الثورة اجلزائري������ة. والأ

مر مبرارة  عرج ي�شري اإىل هذا الأ وا�شين������ي الأ

أراد الكاتب املغاربي اأن  وهو يقول باأنه »اإذا ا

يُقراأ يف امل�رشق ويعرف ف������اإن عليه اأن يبقى 

على متا�س معه«، وه������و اأمر �شحيح ويجب 

فهمه وتفهمه والت�شالح معه. 

فالق�شي������ة هنا ق�شي������ة مناب������ر ثقافية 

بع������اد ال�شيا�شية بريقاً ل  عريق������ة اأعطتها الأ

ج������دال فيه، والق�شي������ة لي�شت ق�شية م�رشق 

عالمية امل�رشية  أو مغ������رب،  فالنه�ش������ة الإ ا

أكت������اف اللبنانيني، متاماً كما   انطلقت على ا

أثرى ال�شاح������ة الغنائية وامل�رشحية القاهرية  ا

أبي�س  وجود الفنان������ني ال�شوام مثل ج������ورج ا

أنور وجدي ونور  طر�س وا أ�شمهان وفريد الأ وا

الهدى وفايزة اأحم������د، والذين ما كان ميكن 

اأن يتاألقوا لول وجودهم يف م�رش، وحلق بهم 

العراقي جنيب الريحاين واجلزائريني فوؤاد 

اجلزائ������ري واأخته ليل������ى اجلزائرية واأخرياً 

وردة.

أكت������ب يف اجلزائر عقدين  ولق������د ظللت ا

أكتبه، با�شتثناء  أ�شمع �شدى ملا كنت ا بدون اأن ا

ما كان������ت بع�س الوف������ود اجلزائرية ت�شمعه 

م������ن الرئي�س جم������ال عبد النا�������رش -رحمه 

اهلل- وبع�������س كب������ار معاوني������ه، الذين كانوا 

أكتبه عن بع�س  يرك������زون على ق�شوة ما كنت ا

املمار�ش������ات امل�رشي������ة، ومل يعرفني القراء يف 

أن�رش مقالتي  الوطن العربي اإل عندما بداأت ا

هرام امل�رشية  يف جمل������ة العربي الكويتية والأ

و�شط ال�شادرة م������ن لندن، وهو  وال�������رشق الأ

أن يتمع������ن فيه كل من يتحدث عن  ما يجب ا

التكامل بني امل�رشق واملغرب.

واختتاماً له������ذه املداخلة، الت������ي اأردتها 

جه������داً مياثل �ش������ري النمل ال������دوؤوب، فاإذ به 

ولكرثة املعطي������ات وت�شابكها ولتعدد امل�شادر 

وتناق�شها، يتح������ول اإىل حركة كاأنها قفزات 

الربغوث، تتوقف عند اأمر وتتجاهل اأموراً. 

أق������ول: اإن العالق������ات بني امل�رشق  يبق������ى اأن ا
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واملغ������رب فيما يتعلق بنا يف اجلزائر، عرفت 

�شالمي  أولها الفتح الإ ث������الث حمطات كربى، ا

أك������د الرواب������ط الدميوغرافي������ة بني  ال������ذي ا

اجلناح������ني، وثانيها: التحركات الفكرية بني 

ال�رشق والغ������رب والتي عرفت اإجنازات عبد 

الرحم������ن ابن خلدون،  ال������ذي ولد يف تون�س 

وكتب مقدمته يف اجلزائر، وعا�س يف دم�شق 

م������ع بدايات الق������رن الرابع ع�������رش اإثر الغزو 

املغ������ويل حي������اة م�شطربة جعل������ت امل�رشحي 

�شعد اهلل ونو�س يُ�شنع عليه ويكاد يُّخونه، ثم 

ا�شتقر يف القاهرة وفيها لقي ربه.

والروحي  الفك������ري  الوج������ود  وثالثه������ا: 

مري عب������د القادر يف  واأحيان������اً ال�شيا�شي لالأ

امل�������رشق، ويف ال�شام على وج������ه اخل�شو�س،  

وتن������اول دوره هن������ا يف الربط ب������ني امل�رشق 

واملغرب يحت������اج اإىل �شاعات و�شاعات ولقد 

ع������رف امل�رشق العرب������ي يف الق������رن املا�شي 

عالقات فكري������ة كان من بينه������ا زيارة عبد 

احلمي������د ب������ن بادي�������س اإىل احلج������از وم�رش 

ووجود الطيب العقب������ي واأحمد ر�شا حوحو 

براهيمي يف احلجاز،  ث������م حممد الب�ش������ري الإ

دبي اجلزائري الذي  ود�ش������ن ذلك الوجود الأ

كان ق������د بداأ يف حدود القرن التا�شع بذهاب 

بك������ر بن حماد م������ن تيه������رت اجلزائرية اإىل 

بغداد، حيث احتك باأكرب �شعراء ذلك الع�رش 

كما يق������ول الدكتور عبد امللك مرتا�س، ومن 

أب������ي العتاهية واأبي نوا�س،  بينهم اأبي متام وا

وتوا�شل �شفر العديد من القيادات الفكرية 

والدينية اإىل البق������اع املقد�شة التي اأعطتهم 

الفر�شة لالت�شال بالعلماء يف م�رش وال�شام 

واحلجاز. 

ولك������ن ما يج������ب اأن ي�شجل هن������ا هو اأن 

العلماء املغاربة حاول������وا اأحياناً التفوق على 

أ�شاتذتهم امل�شارق������ة، وهو ما اأدى كما يقول  ا

مرتا�������س، اإىل تفرده������م بتاأ�شي�������س مدر�شة 

نحوي������ة ولغوية، وكان م������ن بينهم ابن معطي 

الذي األف اأول منظومة يف النحو العربي من 

أل������ف بيت ن�شج عليها اب������ن مالك فيما بعد،  ا

أي�شاً اب������ن اآجروم �شاحب  وكان م������ن بينهم ا

جرومية ال�شهري،  وه������ي اأول كتاب  م������ن الأ

يطبع يف اإيطاليا باللغة العربية. 

أذك������ر هنا باأن  ولعل م������ن الطري������ف اأن ا

املذهب الديني الذي ي�شتقطب جل املغاربة 

أخ������ذ عن موطاأ  هو املذه������ب املالكي الذي ا

أن�س، ابن املدينة املن������ورة، وهو مذهب  اب������ن ا

ندل�س واإفريقيا  اقت�رش يف بداية اأمره يف الأ

ال�شمالية على العبادات ثم انتقل اإىل امل�شتوى 

الالهوت������ي، فانتقل النا�س، كم������ا يقول عبد 
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امللك، من جمرد احلفظ والفهم اإىل م�شتوى 

بداع والنقد.  الإ

أي�شاً على  وما ينطبق على الفقه ينطبق ا

الفل�شف������ة وعلم الجتماع حي������ث تناول عبد 

وىل يف التاريخ  الرحم������ن بن خلدون للمرة الأ

الثق������ايف نظرية العمران، وه������و ما يعني اأن 

الثقاف������ة يف املغ������رب العربي ب������داأت تلميذة 

�شالم،  لثقافة امل�رشق الذي ج������اء منه نور الإ

ث������م بلغت مرحلة ال�شتيعاب والتفهم لتنطلق 

نحو اإبداع حقيقي اأ�شاف اإىل الثقافة العربية 

يف جم������الت الفل�شفة والطب والفقه والنحو 

والتاريخ وغري ذلك. 

ويج������ب األ نن�شى هنا الدور الذي قام به 

ندل�س،  أبناء امل�������رشق قبل ذلك يف ازدهار الأ ا

مب������ا يف ذلك النه�ش������ة املو�شيقية التي اأجنز 

فيها زرياب الوتر اخلام�س للعود. 

وخ������الل كل ذلك التاريخ املتوا�شل عرف 

أو  املغ������رب العربي بع������د هزمية �شارل������كان، ا

�ش������ارل اخلام�س يف خلي������ج اجلزائر، مرحلة 

بالغة اخلطورة ا�شطر فيها اجلزائريون اإىل 

ال�شتنجاد ببع�س قادة امل�شلمني اخلرباء يف 

فنون القتال البحري، وهكذا توىل خري الدين 

�شطول اجلزائري  بربرو�س واإخوته قيادة الأ

ال������ذي حتمل م������ع الثغريني ع������بء مواجهة 

�شبانية ط������وال ثالثة قرون،  الهجوم������ات الإ

�شطول اجلزائري �شيداً يف املنطقة  وظ������ل الأ

�شطول  اإىل اأن حتط������م، بعد حتالفه م������ع الأ

امل�������رشي، يف معرك������ة نواري������ن البحرية عام 

1827، وكان ه������ذا هو ال������ذي حرم اجلزائر 

�شطول الفرن�شي  من اإمكانية الدفاع �شد الأ

يف يونيو /حزيران 1830، واأدى اإىل �شقوط 

و�شط حتت نري احلكم ال�شتيطاين  املغرب الأ

الفرن�شي.

والواق������ع اإن ا�شتعرا�������س العالق������ات يف 

الع�ش������ور احلديثة، يحتاج اإىل وقت ل اأملكه 

أق������در علي������ه، وتو�ش������ع ل اأظنكم  وجه������د ل ا

م�شتعدين لتحمله، لهذا اأختتم هذا ال�شتعرا�س 

�ش������ارة اإىل الزي������ارة الفا�شلة التي قام بها  بالإ

ال�شاعر امل�رشي الكبري اأحمد �شوقي للجزائر 

يف مطل������ع القرن الع�رشي������ن، والتي كان فيها 

�شجني قمق������م فرن�شي مل مُيكنه من الت�شال 

بال�شعب اجلزائري ومبثقفيه، وعندما عرف 

أنه اتهمهم بجهل اللغة العربية  اجلزائريون ا

ردوا علي������ه باأنه مل يلتق م������ن اجلزائريني اإل 

حذية )ورمب������ا كان هذا التعبري  مبا�شحي الأ

�شبق اأحمد بن بله  ه������و الذي دفع الرئي�س الأ

حذية،  اإىل منع امته������ان اجلزائريني مل�شح الأ

ولع������ل اجلزائر اليوم هي الدولة الوحيدة يف 
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العامل التي ل يوجد فيها ما�شحو اأحذية(. 

مام  وعك�س ما ح������دث لل�شاعر ف������اإن الإ

حممد عب������ده، عندم������ا زار اجلزائر يف عام 

أق������ام عالق������ات مع بع�������س علمائها  1905، ا

ألقى درو�شاً يف م�شاجدها.  وا

كل تلك كانت مراحل توا�شل وتكامل بني 

مة، مل تخل من �شناآن بني العلماء  جناح������ي الأ

آثارها كان������ت تر�شيخاً ملفهوم  والقادة ولكن ا

أدباء املغرب  مة الواح������دة، وكان ا�شتقبال ا الأ

�شتاذ الزيات وملا  العربي ملجلة الر�شال������ة لالأ

و�ش������ل اإليهم م������ن كتب طه ح�ش������ني والعقاد 

أبداً عن ا�شتقبال  واملازين وغريها ل يختلف ا

ال�شع������ب اجلزائ������ري لفرقة يو�ش������ف وهبة، 

ال������ذي زار اجلزائر خالل الليل ال�شتعماري 

واأ�شاءها بروائعه الفنية. 

أننا جتاوزنا مرحلة  لكن املوؤ�شف اليوم هو ا

التناق�س ب������ني امل�رشق واملغ������رب لن�شل اإىل 

مرحلة التناق�س داخل اإطار امل�رشق واملغرب 

أريد بها  على حد �شواء، نتيجة ل�شيحة حق ا

أرة والتون�شة وال�شعودة  باط������ل تتغنى باجل������زا

على ح�شاب النظرة القومية الواحدة. 

مر �شوراً اأقرب اإىل ال�شكت�شات  واتخذ الأ

الهزلية، ف�شمعنا اأن ممثلني م�رشيني مل يرقهم 

اأن يقوم �شوري ب������دور امللك فاروق و�شمعت 

من جزائريني اإ�رشاراً على اأن يقوم جزائري 

م������ري عبد القادر، واإل فلنتوقف عن  بدور الأ

اإخ������راج الفيلم، يف ح������ني كان الليبيون اأكرث 

أنتويني كوين للعب دور  ذكاء وهم يخت������ارون ا

عمر املختار.

أنا اأقول واأردد منذ �شنوات باأن طريقنا  وا

نح������و التاألق احل�ش������اري مره������ون باأمرين، 

أولهم������ا: توحيد مناهج التعلي������م يف الوطن  ا

العرب������ي كله، وثانيهما اأن ن������درك باأن الدين 

والقومي������ة هما وجهان لعمل������ة واحدة، وباأن 

�شالم الذي ي�ش������م قوميات متعددة يزداد  الإ

تاألقها اجلوه������ري والدويل يوم������اً بعد يوم، 

بينم������ا ل جتد اأهم القومي������ات طريقها نحو 

موق������ف موح������د يكفل له������ا مكانته������ا، وهي 

القومية العربية.

¥µ
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»تر�سُل الطبيعُة الفيل�سوَف اإىل الب�رشية ك�سهم، هي ل ت�سّوب، لكنها تاأمُل اأن 

يبقى ال�سهَم عالقًا يف مكان ما«
فريدريك نيت�سه- »ولدة الفل�سفة«

خرى غري واثق، ول  ن�شان خاّلقاً جلواهر الك������ون الأ ي������رى اأورتيجا اأن الإ

ميكنه اأن يكون واثقاً باأنه فعاًل اإن�شان )كالنمر، مثاًل، واثق باأنه منر، وال�شمكة 

ن�شان بهذا املعنى ل يع������ّد اإن�شاناً، وهذا يعني اأن  واثق������ة باأنه������ا �شمكة(. اإن الإ

يك������ون دائماً على تلك احلافة كي ل يكون������ه، اأن يكون ق�شية ناب�شة باحلياة 

ن�شان هو ذات ال�شخ�س، التي لن تتحقق يف وقت  ومغامرة خطرة ودراما. فالإ

لطة النور وال�شمو عند نيت�شه �شُ

كاتب �سوري.

العمل الفني: الفنان �سادي العي�سمي.

❁

ò

❁
د. خليل عبد الرحمن
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أوتوبيا  وقات ب�شورة كاملة اإنه دائماً ا م������ن الأ

حتري�شي������ة واأ�شطورة �رشي������ة يحتفظ بها كل 

)1(
واحد يف  قلبه.

غريقي  بحث نيت�شه، مث������ل الفيل�شوف الإ

ن�ش������ان، ولكن لي�س  الق������دمي ديوجني، عن الإ

يف �شف������وف العام������ة ول يف الطبيعة ول يف 

ن�شان نف�شه. اإن الب�رش الذين  التاريخ، بل يف الإ

نعي�س بينه������م يوا�شلون التط������ور احليواين، 

اإنهم ي�شبه������ون ال�شظايا املتك�رشة من الر�شوم 

التخطيطية الثمين������ة للغاية، حيث ت�شتغيث: 

تعال������وا، �شاع������دوا، اأكملوا، ح������ددوا، هوؤلء 

الب�������رش مل ي�شبحوا ب�رشاً بع������د، بل هم ر�شوم 

تخطيطية وكل واحد منا يجب اأن ينظر اإىل 

ذاته كم�رشوع فا�شل من م�شاريع الطبيعة.

اإن الطري������ق اإىل ال������ذات ل مير اإل عرب 

اإدراك الذات ول طريق اآخر. هذا طريق وعر 

ن�شان مب������ا هو عليه، مبظهره  وخطر. اإن الإ

التاريخ������ي وال�شيكولوجي والجتماعي لي�س 

ن�شان.  اإن�شاناً بعد، بل هو طريق فقط نحو الإ

وهنا يحاجج نيت�شه الفال�شفة الكال�شيكيني، 

ن�شان حيوان �شيا�شي،  الذين اعتقدوا باأن الإ

واأن نزعته الجتماعية وحريته تكمنان قبل 

كل �ش������يء يف الدولة. الدولة بالن�شبة لنيت�شه 

�شيغة معا�������رشة للقطيع، وه������ى غول بارد. 

اأما رجاله������ا فهم �شغار وج�شع������ون، نكرات 

وم�شّممون بثقافة �شطحية ورغبتهم الوحيدة 

هي ال�شلطة والرثوة. 

ل يع������ّد اإن�شاناً بعد ذل������ك الذي يخ�شع 

دي������ان، التاريخ، الدولة،  ل�شلطة التقاليد، الأ

خ������الق، الثقافة وحت������ى الفل�شفة نف�شها.  الأ

ن�ش������ان اإن�ش������ان فقط عندما يك������ون حراً.  الإ

أو اأحداً، اإنه يتبع ذاته  واحلر ل يتبع �شيئ������اً ا

فقط.

اإن�ش������ان القطيع يهرب م������ن ذاته وي�شع 

خططاً وا�شعة حليات������ه فقط كي يهرب من 

املهمة احلقيقي������ة. تتال�شى عنده ال�شخ�شية 

الواعية وتهيمن عليه ال�شخ�شية الالواعية.

ول يعود هو نف�شه واإمن������ا ي�شبح اإن�شاناً 

آلياً واإرادته عاج������زة على اأن تقوده. عندئذ  ا

يت�ش������ف بعفوية الكائن������ات البدائية وعنفها 

و�رشاوتها وحما�شتها وخبثها، اإنه ي�شبه حبة 

خرى على  رمل و�ش������ط احلبات الرملي������ة الأ

ال�شاطئ، ولو احتدت هذه احلبة مع احلبات 

خ������رى لتحول������ت اإىل ق������وة مدم������رة ففي  الأ

بل������ه واجلاهل واحل�شود  اجلمهور يتحرر الأ

ح�شا�������س بدونيتهم وع������دم كفاءتهم  م������ن الإ

وعجزه������م وي�شريون جمّي�ش������ني بقوة عنيفة 

وعاب������رة ولكن هائلة. يعج������ز اإن�شان القطيع 
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)اجلمهور( عن التفكري وعن كل روح نقدية، 

وعلى التمييز بني احلقيقة واخلطاأ. والعامل 

أبداً  الكبري لتطور التاريخ ما كانت احلقيقة ا

واإمن������ا اخلطاأ. ومب������ا اأن اإن�شان القطيع غري 

ق������ادر على املحاكمة العقلي������ة فاإنه ل يعرف 

كرث ا�شتحالة  �شي������اء الأ معن������ى امل�شتحيل، والأ

ك������رث اإدها�شاً وتاأثرياً وهو مل يكن  هي عادة الأ

ل دوماً تاأليه  أبداأ عط�شاً للحقيقة، ب������ل ف�شّ ا

اخلطاأ. ومن يع������رف اإيهامه ي�شري �شيداً له، 

وهام عن عينيه ي�شري  ومن يحاول ق�ش������ع الأ

. »اإن قوة الكلم������ات مرتبطة 
)2(

�شحي������ة ل������ه

بال�شور التي تثريها، وهي م�شتقلة متاماً عن 

معانيها احلقيقي������ة. والكلمات التي ي�شعب 

حتديد معانيها ب�شكل دقيق هي التي متتلك 

اأحياناً اأكرب قدرة على التاأثري والفعل. ن�رشب 

على ذلك مثال الكلمات التالية: دميقراطية، 

ا�شرتاكي������ة، م�شاواة، حرية، ..اإلخ.. فمعانيها 

من الغمو�س بحيث اإننا نحتاج اإىل جملدات 

�شخمة ل�رشحه������ا. ومع ذلك ف������اإن حروفها 

أنها  متتلك ق������وة �شحري������ة بالفعل، كما ل������و ا

حتتوي على حل ل������كل امل�شاكل. فهي جتمع 

املطاحم������ة الالواعية املتنوعة، وحتتوي على 

)3(
مل بتحقيقها«. الأ

ل يجب حرق اجل�شور التي تربط اإن�شان 

أي�شاً حرق  القطيع بهذا الوجود فح�شب، بل ا

أي�ش������اً يف لهيب ال������ذات، واإل كيف  ال������ذات ا

ن�ش������ان اأن ي�شبح اإن�شان������اً دون اأن  ميك������ن لالإ

ي�شبح رماداً.

ولك������ن كل منا م�شغ������ول باأ�شي������اء تافهة 

ليه������رب من ذاته احلقيقي������ة. بالرغم اأن كل 

حلظة من حلظات احلياة تريد اأن تقول لنا 

�شغاء اإىل  أننا ل ن������ود الإ »ك������ن مع ذاتك« اإل ا

�ش������وات اخلفية. نحن نخاف عندما  هذه الأ

نكون وحيدين يف جو من ال�شكينة والهدوء، 

آذاننا ذلك ال�شيء  ن احلي������اة �شتهم�������س يف ا لأ

نف�شه، لذا نك������ره اله������دوء والعزلة، فنهرب 

أننا  ملعا�������رشة القطيع. نحن �شعف������اء لدرجة ا

غ������ري قادرين على حتمل تل������ك الربهات من 

ي�شعرون  ك������رث اإخال�شاً  الرتكيز العميق. والأ

أولئ������ك الب�رش الذين ت�شعى اإليهم  باأننا ل�شنا ا

أولئك  الطبيعة ب�شفته������م خال�شها، ل�شن������ا ا

الب�������رش امل�شتعدي������ن والقادري������ن على جتاوز 

ذواتنا والتغلب عليها.

ن�شان اأن  يت�شاءل القطيع: كيف ميكن لالإ

يبقى ويحافظ على ذات������ه؟ يف الوقت الذي 

خري بالن�شبة  �شا�شي والأ يكون فيه ال�شوؤال الأ

اإىل نيت�ش������ه ه������و: كيف ميك������ن التفوق على 

ن�شان؟ الإ
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النا�س  اأن  �ش������ف  الأ م������ع 

ال�شغار وال�شعفاء هم �شادة 

الع�������رش، الذي������ن يدعون اإىل 

واحلذر  والتوا�ش������ع  اخلنوع 

والتحفظ واإىل �شل�شلة طويلة 

وهنا  ال�شغرية  الف�شائل  من 

كرب بالن�شبة  يكمن اخلطر الأ

ن�ش������ان  )الإ ال�شوبرم������ان  اإىل 

ن�شان املتجدد  على(، اأي الإ الأ

والناه�س من الرماد، والذي 

أ�شب������ح »مبدع������اً« و »نحاتاً«  ا

»خمل������وق«  جم������رد  ولي�������س 

و»مادة« و »حطام« و »طني« 

و »فو�ش������ى« ويتحلى برجولة 

أنه ينظر اإليها  حقيقية، اإنه يرى الهاوية، اإل ا

. يح������رر ال�شوبرمان احلياة ويزيل 
)4(

بكربياء

أثقالها: ل حتميل احلي������اة حتت وزن القيم  ا

العليا، بل خلق قيم جديدة تكون قيم احلياة، 

و جتعل من احلياة خفيفة وفاعلة.

�شفل اإىل  حتويل الثقيل اإىل خفي������ف والأ

مل اإىل ف������رح: ي�شكل ثالوث الرق�س  اأعلى والأ

واللعب وال�شحك ماهية ال�شوبرمان.

من هو ال�سوبرمان الذي ينتظره نيت�سه؟

اإن مفه������وم ال�شوبرم������ان مرتب������ط عنده 

باإرادة الق������وة. والقوة لدى نيت�شه هو مفهوم 

قوة تتعلق بقوة اأخرى. وبهذا املظهر، ت�شمى 

رادة )اإرادة الق������وة( هي  الق������وة اإرادة. اإن الإ

عن�������رش الق������وة التفا�شلي. وينت������ج من ذلك 

رادة  رادة، ذلك اأن الإ ت�شور جديد لفل�شفة الإ

أو  ل متار�������س ب�شورة غام�شة على ع�شالت ا

أق������ل اأي�شاً على مادة بوجه  على اأع�شاب، وا

ع������ام، لكنه������ا متار�س بال�رشورة عل������ى اإرادة 

اأخرى. اإن امل�شكلة احلقيقية لي�شت يف عالقة 

رادة بالالاإرادي، بل يف عالقة اإرادة تاأمر  الإ

أو ذاك. باإرادة تطيع، وتطيع اإىل هذا احلد ا
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رادة بوج������ه خا�س؟ اإرادة  م������اذا تعني الإ

أنها ترغب  أو ا أنها تريد القوة،ا القوة ل تعني ا

أو تبح������ث عنها كغاية،كما ل تعني  يف القوة ا

القوة باأنها الدافع اإليها. لي�س ثمة عبثية يف 

عب������ارة »الرغبة يف القوة« اأقل مما يف عبارة 

أنه مل يلتق احلقيقة  »اإرادة احلياة«. من املوؤكد ا

ذلك الذي كان يتكلم عن اإرادة احلياة، فهذه 

ن ما لي�س موجوداً  رادة غري موج������ودة. لأ الإ

رادة احل�ش������ول عليه، وكيف  ل ت�شتطي������ع الإ

أي�شاً  ميكن م������ا يكون يف احلي������اة اأن يرغب ا

)5(
يف احلياة.

ن�شان  ن�ش������ان امليت؟ الإ ما هي �شفات الإ

امليت ل ميلك �شف������ة احلياة،ل يتغري، اإنه ل 

ي�شع������ى اإىل �ش������يء. امليت ل ميك������ن اأن يكون 

اإن�شان������اً اآخر. »ال�شمكة امليت������ة ل ت�شري �شد 

ن�شان احلي ي�شعى اإىل  التي������ار«. اإذن فقط الإ

آخ������ر، اإىل الجتياز، اإىل العلو وال�شمو،  �شيء ا

اإىل النور.

أل������ف اإرادة الق������وة من كلمت������ني: اإرادة  تتا

أراد، يريد، �شعى،ي�شعى،  رادة تعني ا وقوة. الإ

رغب، يرغ������ب. القوة ه������ي اأن ي�شري القوي 

�شيداً. فالعبد يري������د اأن ي�شري �شيداً عندما 

ن�شان اأدنى من م�شتواه. اإذا  وامر لإ يعطي الأ

كن������ا نفهم بهذا املعنى اإرادة القوة فهي تعني 

�شيط������رة اإن�شان على اآخر. ولكن هذا مفهوم 

خاطئ لتف�شري م�شطلحات نيت�شه.

أم������ٌر يف ح������د ذاته������ا، �شاحبها  رادة ا الإ

وامر،  عطاء الأ مر ول يحتاج لإ يعي�������س يف الأ

نه يخاطر  مر من فوق، لأ واإمنا هو ي�شمع الأ

وامر اأ�شعب بكثري  ويغامر بنف�شه. واإعطاء الأ

وامر. والذي ل ي�شمع  من �شم������اع واإطاعة الأ

أوام������ر خا�شة. هذا  نف�ش������ه، يج������ب اإعطاءه ا

مر. يعني ت�شليم النف�س كلها لالأ

وامر ل ل�شيء غري موجود،  اأنت تعطي الأ

ن�شان يخاطب  بل ل�شيء موج������ود حقيقة. الإ

رادة تاأم������ر باإرادتها لتعلو بنف�شها،  نف�شه والإ

وتاأمر باأن تفق������د ال�شلطة �شلطتها. كي تعلو 

)ت�ش������ري �شوبرماناً( يجب علي������ك اأن حتطم 

ن�شان  ذاتك القدمية. اإذن يخاطب نيت�شه الإ

عم������اق ب������اأن يفتح ل������ه املجال  القاب������ع يف الأ

ليتحرر، ليحلق نحو النور.

نودُّ اأن نلملم بقايا �رشف ونزيل الغبار عن 

املفهوم النيت�شوي احلقيقي لل�شوبرمان: فهو 

أو اإن�شان  ل يعني �شيطرة �شعب عل������ى اآخر، ا

أو دول������ة على اأخرى، ول �شيطرة  على اآخر، ا

ن�شان  أم������ة على اأمة اأخرى، بل يعن������ي اأن الإ ا

يج������ب اأن ي�شيطر على ذاته ليعلو على ذاته. 

على لي�س كائناً مفارقاً ول حلقة  ن�شان الأ فالإ
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أخ������رية يف �شل�شلة تط������ور الكائنات  جدي������دة ا

احلية باملعنى الذي يق�شده داروين، ول بطاًل 

أو �شيا�شياً اأو ع�شكرياً. ال�شوبرمان  تاريخي������اً ا

ر�س، »ذلك  هو من حلم ودم ويحمل معنى الأ

الذي �شيعلم النا�س الطريان يوماً �شوف يكون 

غري كل احل������دود، بالن�شبة اإليه، �شوف تطري 

د  احلدود بحد ذاتها يف اجل������و، و�شوف يُعمَّ

)6(
ر�س من جديد«. الأ

أف������كاره بال�رشخات  ع������رّب نيت�ش������ه ع������ن ا

واملطارق ولي�������س بالتحليل والنقد فهو الذي 

قال يوماً: »ل�شُت فيل�شوفاً، بل ديناميت، اإنني 

أتفل�شف باملطرقة«. ولهذا دفع الثمن غالياً،  ا

لي�������س فقط حياته، بل وما بع������د حياته. اإنه 

كامل�شي������ح �ُشلَب على ال�شلي������ب الذي حمله 

بنف�شه، ولكنه �ُشل������ب مرتني: مرة يف حياته 

ومرة بعد موته.

يف مظاهرات طلب������ة باري�س 1968 كتَب 

له،  الطالب على ج������دران اجلامعة »مات الإ

وكذلك نيت�شه«، ولكن هل مات نيت�شه فعاًل؟

مل يك������ن نيت�شه ملحداً ق������ط، فهو ق�شد 

ن�شان قد مات  بجملت������ه امل�شهورة هذه باأن الإ

ن�شان احلي امليت، الذي  له، ذلك الإ ولي�س الإ

أي�شاً  يلقي ب������كل هموم������ه واآلمه وف�شل������ه وا

ن�شان قد  له، هذا الإ جناحاته عل������ى عاتق الإ

ن�ش������ان اجلديد.  م������ات وعلين������ا اأن ننتظر الإ

وبه������ذا مل ميْت نيت�شه قط، فنحن جند تاأثريه 

وا�شح������اً وجلياً يف كل ثقافة القرن الع�رشين 

من فن واأدب وفل�شفة.

واأخرياً، ح������ني ي�شاأل اأحده������م ما فائدة 

الفل�شفة، يجب اأن يك������ون اجلواب عدوانياً، 

ن ال�شوؤال يريد اأن يك������ون �شاخراً ولذعاً.  لأ

ل ت�شلح الفل�شفة للدولة ول للكني�شة اللتني 

أية قوة �شائدة.  لهم������ا هموم اأخرى. ل تخدم ا

ثارة احلزن. فالفل�شفة التي  ت�شلح الفل�شفة لإ

ل حتزن اأحداً ول تعادي اأحداً لي�شت بفل�شفة 

�������رشار باحلماقة، جتعل من  اإنه������ا ت�شلح لالإ

احلماقة �شيئاً خمجاًل. لي�س لها من ا�شتخدام 

غ������ري ه������ذا. اأن تف�ش������ح �شفال������ة الفكر بكل 

أ�شكالها. هل هنالك نظ������ام، خال الفل�شفة،  ا

أيا يكن  يطرح على نف�شه نقد كل املخاتالت، ا

أنا�س اأحرار،  م�شدره������ا وهدفها؟.. �ُشن������َع ا

أنا�������س ل يخلطون بني غاي������ات الثقافة  اأي ا

أو الدين التغلب  أو الأخالق ا وا�شتفادة الدولة ا

على النايف واأجماده الزائفة. من له م�شلحة 

يف كل ذلك عدا الفل�شفة؟ تقول لنا الفل�شفة 

كناقدة اأكرث ما فيها من اإيجابي: عملية اإثابة 

عالن  اإىل الر�ش������د. يجب علينا األ ن�شارع بالإ

عن اإخف������اق الفل�شفة. مهم������ا تكن احلماقة 
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أي�شاً  وال�شفالة كبريتني، رمبا تكون������ان اأكرب ا

لو مل يبق قليل م������ن الفل�شفة مينعهما يف كل 

حقب������ة من اأن مت�شيا بعيداً قدر ما ت�شاءان، 

يحظر على كل منهما، ولو بال�شماع، اأن تكون 

أو �شافلة اإىل الدرج������ة التي تتمنى  حمق������اء ا

بلوغه������ا. بع�س التجاوزات حمظورة عليهما، 

لكن من غري الفل�شف������ة يحظر عليهما ذلك؟ 

من يجربهما على التنكر، ومن غري الفل�شفة 

)7(
ت�شنع النبل والذكاء، والتفكري؟

ق������ال نيت�ش������ه يف »ولدة الفل�شفة«: »لقد 

ألقى الفال�شفة القدماء موعظة �شد الغباوة  ا

م������ن املوؤكد اأن الفل�شفة ج������ردت الغباوة من 

أ�������رش هوؤلء الفال�شفة  راحة �شمريها، لقد ا

باحلماقة«.
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�ض�0، �4، ��، 122.

نف�ض امل�صدر- �ض �11.  -3
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�ض12، 102، 103.
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ألفاظ تتاآلف  مثلم������ا ل بُدَّ للفل�شفة من براه������ني، كذلك ل بُدَّ للّغة م������ن ا

ع باخلي������ال اجلميل، ف�  م�شتجيب������ًة لرت������داء املع������اين لَبُو�َس ال������دللت املُر�شَّ

د اللغوّي( �س7  �شل������وب هو ميدان َخلْع اجلمال واملعنى على �رشوب التفرُّ )الأ

لف������اظ التي تّت�شق مع  ه������ذا التفّرد امل�شغول برباع������ة الكاتب الذي ينتخب الأ

املعاين، والتي لبّد اأن ت�شري �شكاًل باحّتادها الع�شوّي، ولن يكون ذلك مقدوراً 

علي������ه اإن مل يكن الكاتب �شاحب موهبة، وميتلك  ذخرية لغوية غزيرة، تَ�شَمُن 

جمالّيات اللفظة

بني ال�سياق ونظرّية النظم

اأديب �سوري.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

ò

❁
عدنان �شاهني



جمالّيات اللفظة بني ال�صياق ونظريّة النظم

33� العــــــدد 545 �شــــــباط   2009

دبّية باإطاللت  قابلية ا�شتقبال الن�شو�س الأ

جمالي������ة، تنطلق ب�رشع������ة اإىل �شميم العقل، 

والغاية بعواطف النبل، فوراء حجاب املعنى 

أدواٌر ر�شولية. ا

دبي������ة ج�رشٌ  ن ق������راءة الن�شو�������س الأ ولأ

ومع������رب، لذلك ل بدَّ من التحّرر من الرتهان 

دب، وت�شاهم يف نفور  للطرائق التي تُثِقل الأ

جيال، يف الوقت التي هي باأم�ّس احلاجة  الأ

اإىل ا�شتمالته������ا بالهوى، فاأدبنا تتدّفق ينابيع 

تعب������ريه جمالً، واإيقاع������اً، وعواطف اإن�شانية 

نبيلة.

لفاظ  واإذا كان علين������ا اأن نقّر بهند�شة الأ

امل�شتقلّ������ة باإيقاعها املبدئ������ّي، واملتفّجرة يف 

مو�شيق������ا الرتكيب دون التخلّ������ي عن دورها 

يف الت�شكي������ل، يح�ش������ن بنا و�ش������ع م�شطلح 

ّول يف نظرية  للَّفظة، فاللفظة هي الرقم الأ

ل�شنيات �شّكل موقعاً متقّدماً  النظم، وعلم الأ

للدرا�شات اللغوي������ة اإذ هو )يعالج الن�شو�س 

بو�شفه������ا وقائع لغوية( َطُموحاً اإىل القرتاب 

دب ف� )قد بات الك�شف اجلديد  من جوهر الأ

ل�شني������ات مدخ������اًل ل بدَّ من������ه للدرا�شات  لالأ

دبية التي ل ترتّدد يف اأن تّتخذ من التحليل  الأ

ل�شني للكالم نقط������ة لالنطالق اإىل ر�شد  الأ

ال������دللت اجلزئية، واملعن������ى الكلّي( �س17 

ولي�س ه������ذا بجديد فلقد ا�شتغ������ل اللغويون 

قدمياً على اأنظمة ال������كالم، واملهارات التي 

لفاظ منهٌل ثّر،  مّيزت ب������ني مبدع واآخر، فالأ

أما املوهب������ة فتتحّكم بها براع������ة الختيار،  ا

وده�ش������ة الئت������الف، دون الت�شحية باملعنى 

أّي كالم. حتى ل يكون الكالم ا

قدمون عن ذل������ك عندما  وم������ا غف������ل الأ

وج������دوا يف الظواه������ر البالغي������ة جتمي������اًل 

للمع������اين، ل ب������ل �شخروا مّم������ن ل ي�شتطيع 

ال�شم������ود اأمام �شجعة مطربة، واإن كان ذلك 

عل������ى ح�ش������اب املعنى، فالبالغ������ة الوا�شحة 

والف�شاحة ل ت�شتقيمان باللفظ وحده، واإل 

امتطى �شهوتيهما كّل راغب يف الكالم.

 وقد اأرجعه������ا الدكتور علي اإبراهيم اإىل 

وحدتني )�شوتي������ة( و)لغوية( واجداً يف ذلك 

جت�شي������د املادة التي ت�شّكل الوجود الظاهري 

دبي وم�شتعرياً قولة )ايتني �شوريو(  للعمل الأ

E.souriau )مثلما ي�شتحيل وجود ت�شوير 

غ������ري مرئّي، ومو�شيقا غري م�شموعة، ومتثال 

يتعّذر مل�شه، كذل������ك ي�شتحيل وجود ق�شائد 

أّن اللفظ  من دون تعبري لفظّي( �س 14 غري ا

ميتل������ك طاق������ات متغايرة، فاللف������ظ منفرداً 

يف احلق������ل الدليّل، غ������ريه يف تركيب ي�شّج 

يق������اع، وغريه يف �شورة ي�شري باخليال اإىل  بالإ
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رحاب التاأّمل، وه������و يف كّل ت�شكيل، وحتّول 

ياأخ������ذ نََف�شاً حياتياً متجّدداً. فكم من لفظة 

ل يُوؤبه به������ا م�شتقلّة، تكون مرتكز ال�شياغة 

أو قافية ُمتقنة. يف جملة مو�شيقية بارعة، ا

واللفظة با�شتقاللها احليادّي، وجتاورها 

املت�شاب������ك يف الرتكيب، فتحت الباب لتنظري 

اللغوي������ني والنحويني منذ القدمي، فاإذا كانت 

نظرية ن�شوء اللغة ترجع اإىل حماكاة اأ�شوات 

ر�شوزي-  الطبيعة- من ابن جّني اإىل زكي الأ

لفاظ عند الأمم جميعها. غري  لت�شابه������ت الأ

وزان وال�شتق������اق يف العربية ل  أّن دللت الأ ا

تنت�رش لال�شتنتاجات ال�شابقة.

ويحاور الباحث عل������ي اإبراهيم الدكتور 

تام������ر �شلّوم الذي: يرّج������ح اأن يكون ما قاله 

اجلاح������ظ يف تف�شيل اللف������ظ املُتخريَّ على 

املعن������ى املطروح يف الطري������ق انعكا�شاً لقيام 

النق������د والفق������ه عل������ى اتباعي������ة تنف������ي عن 

أم فقيه������اً- �شفة  أ�شاع������راً كان ا ن�ش������ان- ا الإ

أنها  بداع واجداً يف نظ������رة الدكتور �شلّوم ا الإ

)ل تعط������ي �ش������ورة �شحيح������ة متكاملة عن 

أ�شل������وب ال�شاعر ما دام معيار عبقريته وقفاً  ا

قدمني من دون اأن يكون  عل������ى م�شارعته لالأ

فكارهم( �س25.  �شارقاً لأ

ل�شنية ترى للفظ������ة ثالثة م�شتويات  فالأ

ديب على التوظيف الدليّل  )�شوتي( يعني الأ

م������ع البالغة  واجلمايّل،و)نح������وي( يتداخل 

وا�شتثم������اره م������ن دون خمالف������ة القواع������د، 

و)معجمي( يرى دللت املفردة يف ان�شعاباتها 

املختلفة.

واأهمية املفردة تكم������ن يف تعديل معاين 

ألق  النزياح بالتحايل املُتقن الذي يزيد من ا

أّن )الكاتب املب������دع هو القادر  التعبري غ������ري ا

عل������ى تعديل نظام اللغة بغي������ة توليد املعاين 

اجلديدة( �س 36 وعل������ى هذا ف� )املعنى يف 

دب خال�ش������ة جر�س لغوي، وفحوى �شورة  الأ

أ�شا�شه������ا الكلمة كمرتقى  موحية( �������س 15 ا

واإ�شارة، وهو ل ي�شبق الن�س، ول ياأتي لحقاً 

ل������ه، واإمنا يتحّقق بن�شي������ج الكلمات املفتوح، 

فالتعب������ري ال������ذي ل يحت������اج اإىل تاأويل قليل 

بيات  ال�شاأن يف ال�شعر، ف� » نحن ل ن�شنع الأ

فكار، واإمنا ن�شنعها بالكلمات« كما يقول  بالأ

 Mallarmé )مالرميه(  الفرن�شي  ال�شاعر 

وحد  لكّن التوظيف املجازي لي�س الخرتاق الأ

�شلوب، ب������ل ُح�ْشن جتاور  عل������ى م�شت������وى الأ

املف������ردات ال������ذي تن�شكب مو�شيق������اه اإيقاعاً 

�شلوب على اجلذب  جمي������اًل، حمّققاً قدرة الأ

بالهند�شة اللفظية، كما الت�شوير منفتح على 

الت�شوير، فلكّل معنى نبُعه، ولظاهر الكلمات 
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هنا  وم������ن  باط������ن، 

تكت�شب  لف������اظ  فالأ

ال�شياق  من  جمالها 

املتناغ������م مع الدفق 

ال�شعوري، والتي هي 

ثم������ار موهبة جتيد 

والنتقال  التن�شيق، 

ال������دللت  ب������ني 

املتبّدلة واملُ�شتبَدلة.

يع������ّزز  وه������ذا 

التنابذ بني مفهومي 

التفك������ري: املج������ازي 

والعقلي، وبني مرتك������زي: العقل والعاطفة، 

وم������ا بينهم������ا من جف������اف العل������م وخ�شوبة 

امل�شاعر. 

أمي������ل  واللفظ������ة يف ال�شي������اق ال�شع������ري ا

اإىل النزي������اح، فبع������د النتقاء يك������ون النظم 

بالتداخ������ل الذهن������ّي، الذي يوؤّه������ب ملخا�سٍ 

يتك�ّش������ف عن نت������اج العبقري������ة، متنا�شقاً مع 

امل�شتويات ال�شوتي������ة، واملعجمية، والنحوية، 

والبالغية الت�شويرية.

أل������ة  وم������كان اللفظ������ة يف ال�ش������ورة م�شا

خالفية منذ القدمي، فاللفظة قبل ال�شورة- 

تفا�شلّياً- ه������ي غريها بعد ال�شورة، فقرينة 

امل�شابهة حتّمل اللفظة دللة خا�شة، فت�شحب 

من اللفظ دللت������ه لذاته. وعلى هذا فتذّوق 

ال�شعر جمازي������اً يفتح اأمامنا بّوابات اجلمال، 

أما املنطلقات املنطقية فمتنافرة مع احل�ّس  ا

اجلم������ايّل، و)عي�������س التجرب������ة اجلمالية يف 

ال�شعر ي������دور يف فلك املج������از املفتوح الذي 

ير�شله ال�شاعر ويخل������ق نظامه واإيقاعه. اإنه 

فلك اإبداعّي جمايّل ل مكان فيه لال�شتقراء 

اإذ ي�شتغرقه الت������ذّوق والتخّيل  وال�شتنت������اج 

دب  واملتع������ة( �س 49 فالتف�شري الفيزيائي لالأ

يجّرد ال�شورة من عنا�رش اجلمال ففي:

َير�سُفها النجُم  راَح  ل��ِك  ورن���وٌة 

���اُه ���يَّ ���َح ���س��ك��ٌر ف�����ي حُمَ ح��ت��ى ت���رنَّ
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لل�شاعر بدوي اجلبل ل ن�شتطيع اأن نطّل 

ّن  عليه������ا اإل م������ن �رشفة العامل املج������ازي لأ

 Reverdy ال�شورة كما يقول بيري روفريدي

بداع اخلال�س للروح( وقد بيَّنُت  P :)ه������ي الإ
اأن الرابطة الفيزيائية يف ال�شورة ل منطقية، 

غ������ري اأن خمزون الدللة فيها كبري، فال�شاعر 

يجع������ل م�شيل عواطفه يتدّفق عرب عنا�رشها 

املعنوية، وم�شاراته������ا الب�رشية، لذلك ل بّد 

أ الكلّية اجلمالية يف تناول  خذ مبب������دا من الأ

الن�شو�������س، وذل������ك يف مقال������ة يل نُ�رشْت يف 

�شحيفة ت�رشي������ن بعنوان )التف�شري الفيزيائي 

دب( العدد  9952  تاريخ 2007/8/15. لالأ

أم������ا دور اللفظ������ة يف الق������راءة ال�شعرية  ا

فوا�ش������ح، ون�شتطي������ع الت�رشيح ب������اأن ال�شعر 

َمدين للقراءة املتقن������ة يف التاأثري ف� )املنغوم 

عه القراءة  ال�شع������ري( ارتفاعاً وانخفا�شاً توقِّ

ن�شاد، لذلك يع������ّرف الكاتب  أوت������ار الإ على ا

�شوات  القراءة ال�شعرية )اإنها طريقة لفظ الأ

لفاظ داخل اجلمل والرتاكيب  واملقاط������ع والأ

تبع������اً لطبيعة التن�شيق اللفظ������ي املوؤتلف مع 

الدللت واملعاين( �س51. 

�شباع،   واإجادة القراءة تنظمها عوامل: الإ

والف�شل والو�شل بني الوح������دات امللفوظة، 

والوقف املُ�ْشتَح�َشن بقيادة التوزيع املو�شيقي 

الذي بغيابه تنك�������رش الروؤية، وي�شري امل�شهد 

اإمياًء عجيباً.

أني�س حماولة  وينقل عن الدكتور اإبراهيم ا

النحاة العرب التفريق بني »اللفظ، والكلمة 

والقول «. فاللفظ )هو عملية النطق وكيفية 

�شوات  �شدور ال�شوت، فاإذا ربط بني هذه الأ

املنطوق بها وما ميكن اأن تدّل عليه من معنى، 

أّن الكلمة اأخ�ّس  أيهم الكلمة. اأي ا تكّونت يف را

ّنها لفظ دّل على معنى( �س 13. لأ

وهذا يعيدنا جمّدداً اإىل الت�شاوؤل اإن كان 

أقّر  ال�شعر معنّياً باألفاظ والنرث باألفاظ، وقد ا

ألفاظ �شعرية  الكاتب م�شبقاً )باأنه لي�س ثمة ا

أخ������رى غري �شعري������ة( ورمبا ي�ش������ّكل النهج  وا

أو ال�شتبدايّل خمرجاً مقنعاً. ال�شتعارّي ا

فالقراءة ال�شعرية غايتها التاأثري اجلمايل، 

وللوزن ال�شع������ري دور هام، والعامل اللفظي 

متداخل يف ال�شعر والنرث، اأما جودة التن�شيق 

فت�شهم يف جناح طريقتي التعبري.

لفاظ من الدللت املعجمية  وانتق������ال الأ

اإىل ا�شتطاع������ات جدي������دة، وترمي������ز ُمفّع������ل 

باملج������اورة والئت������الف تن�شيقاً وف������ق �شياق 

طارىء، يعيد �شوَغه ح�سٌّ جمايّل قد يتطّور 

د  غن������اء اإىل ابت������كار �ش������ورة �شعرية جترِّ بالإ

اللف������ظ من دلل������ة ذاته، وتك�شب������ه بالقرينة 

مدل������ولً جديداً، وهذا املعيار يخلّ�س اللفظ 
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وه������ام ال�شائعة التي ت������وّزع الكلمات  م������ن الأ

أّن اجلملة  عل������ى �شفاف متقابلة، متنا�شي������ًة ا

املو�شيقي������ة يتفّجر اإيقاعه������ا برباعة التن�شيق 

وؤ عل������ى املواقع التي  حت������ى ي�شتحيل التج������رُّ

عجاز، ف������كّل حماولة مفل�شٌة  بها يت�ش������ّكل الإ

ل�شتب������دال اأو حتريك موا�ش������ع الكلمات يف 

مطلع اأبي متام مثاًل: )ل اأنت اأنت ول الديار 

دياُر( فاملفردات عادّية بذاتها، ومتفّردة بقّوة 

ن�شيجها، وتخ�شيب دللتها. 

لفاظ قابلة للتفّكك،  واإذا كانت دللت الأ

ورمبا تقارب الكمال بالرباعات، فهذا يجيز 

اأن نقول باملنت������ج ال�شناعي للغة، وقد و�شل 

قرار )باأن اللغة اأ�شحت بفعل  الكاتب اإىل الإ

احلداثة مادة تُ�شنَع، واأ�شبحت الكتابة نوعاً 

من التقنية( �س79.

لذل������ك فالت�شّيب ال�شائ������د يف ا�شت�شهال 

الكتاب������ة، وتربير ال�شعف، ل������ن يكون جديراً 

دبي������ة، ومنط������ق املوهب������ة دون  لق������اب الأ بالأ

حكام واملبادئ،  احرتاف �شار من من�شّيات الأ

فالتحديث له اأ�شول، والندفاعات الع�شوائية 

�شت������ار تهّراأت ُع������راه، وباللغ������ة تُر�شم دروب 

ال�شالل، ويت������ّم التحايل على املعاين، ومهما 

لفاظ،  َحِذَق من�شُئ الن�ّس مهارة التالعب بالأ

ة بني ج�شد الن�س  ف������اإّن النحراف يزيد الهوَّ

لواُن �ُشْقَم  واإهاب������ه، وعند ذلك لن تُ������رممِّ الأ

�شالي������ب، و)على هذا  الف������راغ، وحذلقات الأ

مل يكن اإ�رشار عب������د القاهر اجلرجاين على 

دور النح������و يف �شواب النظ������م وو�شوحه اإل 

�رشاف اللغوي اللفظي الفارغ  احرتازاً من الإ

من الدللة( �س81.

دب، ومعادلة  �رشاف م�شتهجٌن يف الأ فالإ

التنا�ش������ب بني اللفظ واملعنى ُم�شلٌَّم بها، فاأّي 

طراف يخ������ّرب مذاق التلّقي،  انزياح بني الأ

ى على جمال اللغ������ة العربية املجبول  ويتع������دَّ

بال�شح������ر. ول������ن يك������ون مبقدورن������ا جتاهل 

التداخل اللفظي بني ال�شعر والنرث، فوظيفة 

يحاء، ووظيفة النرث املطابقة، من  ال�شع������ر الإ

خالل الرتاب������ط اللفظي عن طريق التجاور، 

لذلك يَنْ�َشُح النرثُ باجلمال، ومهما  حتايلنا 

عل������ى م�شطل������ح ال�شعر املنث������ور، اأو ق�شيدة 

الن������رث، فهذا لن ينتقل به������ا اإىل َحَرِم ال�شعر، 

ن ما بني �شكلي التعبري يف كّل منهما طبيعة  لأ

خمتلفة، وتو�شيل متباين، فالتفاعل اللفظي 

يقاع لتمكني الن�س  يف ال�شجع ي�شتنج������د بالإ

اُع اإىل التنويع  جَّ من التاأثري، ورمب������ا يلجاأ ال�شَّ

ثر، ويف  يقاع ل�شتدامة الأ أم������اًل يف متاوج الإ ا

أو  هذا يطاول ال�شجُع ال�شعَر دون اللحاق به، ا

النفخ مبزامريه اخلال�شة.
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وقد خ�ّس الكاتب اخلطوات التطبيقية 

بق�ش������م تن������اول فيه فعالية املعط������ى النظري 

يف درا�ش������ة دور اللفظ������ة يف ال�شعر، واللفظة 

يقاع  يف الن�س النرثي، را�ش������داً اللفظة والإ

أثر اجلر�س  يف خطب������ة ق�ّس ب������ن �شاع������دة، وا

لفاظ  املو�شيقي يف الن�س القراآين، وقرابة الأ

ة )ليلى الناعطية( للجاحظ  وال�شورة يف ق�شّ

من كتابه )البخالء(.          

يقاع يف خطبة  ففي مقارباته للفظة والإ

أيها النا�������س! ا�شمعوا  )ق�������سّ بن �شاع������دة(: »ا

وعوا. م������ن عا�س مات، ومن مات فات، وكّل 

ما ه������و اآت اآت، ليل داٍج، ونهار �شاٍج، و�شماء 

أّن: )لفظة »مات« تاأتي  أبراج..« يج������د ا ذات ا

مبثابة قفلة منطقية ملدل������ول لفظة »عا�س« 

وذلك على �شبيل املطابقة بني احلياة واملوت( 

�س 59.

أما البعد ال������دليل للفعلني املا�شيني يف  ا

اإطار العالق������ة ال�رشطية، فيخل�������س اإىل اأن 

احلي������اة تنتهي بامل������وت. وظواه������ر الطبيعة 

املتقابلة حمكومة ب�رشاع الفناء.

بعاد  وعل������ى الرغ������م م������ن خ�شوب������ة الأ

والدللت ي�ش������ع  »عبد القاهر اجلرجاين« 

ال�شج������ع على النقي�س م������ن الطبع، ول يجد 

فيه اأكرث من �رشب من اخلداع والتزويق.

بينم������ا غاي������ة الكات������ب عل������ي اإبراهي������م 

يقاع������ي لل�شجع، وكيف  )ا�شتب�شار البعد الإ

ميك������ن م������ن خالل������ه توظي������ف اخل�شائ�س 

لفاظ توظيف������اً ينا�شب املعنى،  ال�شوتي������ة لالأ

وي�شي������ع مو�شيقا موؤّث������رة يف الن�ّس( �س 62 

راء النقاد والدار�شني  بعيداً عن الرته������ان لآ

من اجلرجاين اإىل املحدثني، فريى يف خطبة 

ق�ّس بن �شاعدة )اأن لل�شجع املر�شل تركيباته 

يقاعية املتنّوعة التي مّت ا�شتغاللها بعيداً  الإ

ع������ن ال�شنع������ة والتكلّف( �������س 62 مدفوعاً 

عجاب، وحر�شاً على الرتاث، وبحثاً عن  بالإ

دبّي القدمي. طريقة لقراءة الن�ّس الأ

ون������ادراً ما يك������ون التطبي������ق اأ�شعب من 

التنظري، وهذا م������ا توحي به الدرا�شة، فلقد 

كادميي، واملفهوم  أغ������رق كثرياً يف اجلانب الأ ا

الذي تُعنى به النخب املتطلعة اإىل التح�شيل 

من������اط الغربية يف  العايل، والت������ي ت�شاير الأ

دبي������ة، ول غراب������ة فالدكتور  الدرا�ش������ات الأ

�شاً يف  كت������ب بحثه يف باري�س حيث يعمل ُمدرِّ

أ�شلوبه املتمّيز ي�شهد مبقدرة  جامعاتها، لكّن ا

أنه  احرتافية يتمّنى الكثريون مطاولتها، غري ا

أننا نتطلّع اإىل  يج������ب اأن يظّل ماثاًل اأمامن������ا ا
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تكوي������ن ذوق جماعي )وه������ذه روؤية الكاتب( 

ل تتحّك������م به التقلّبات الت������ي تتناقل به وفق 

الروؤى املتقاذفة حتى ال�شتقامات املن�شهرة 

بداع . يف مراجل الإ

آليات  أّما العالقة بني القدمي واحلديث، وا ا

التوا�شل فهي من �رشورات املناهج احلديثة، 

وكث������ريةٌ هي العالمات التي تدّل على امتداد 

اجلذور يف الف������روع، فال�شتخدام املتوا�شل 

للكلم������ات والرتاكي������ب التي مّت������ت حماولت 

�شبكه������ا منذ اآلف ال�شن������ني، وما تزال ترتّدد 

دباء  يف اأعمال املعا�رشين م������ن ال�شعراء والأ

أّن املتنبي يعي�س  اإىل احلّد الذي يجعلنا نظّن با

أبا نوا�������س كتب )دع عنك لومي(  أّن ا بينن������ا، وا

�شب������وع املا�شي، وهذا يحّق������ق لنا )اكتفاًء  الأ

خرى(  ذوقياً قّل مثيله يف ثقافات ال�شعوب الأ

�������س80 ومن هنا فالتعاطي مع مبادئ النقد 

أّي  أّن ا العربي القدمي يج������ب اأن ينطلق من )ا

دبي ينبغي  تناول ج������اّد لن�شو�س تراثن������ا الأ

�شول  أر�������س احلداثة من مع������رب الأ اأن يط������اأ ا

املت�شّمنة يف الرتاث نف�شه(�س80.

بعيداً عن التفكيكية والبنيوية وا�شتعرا�س 

امل�شطلحات الت������ي هجرها اأ�شحابها بعدما 

م������ّل ال�شاحُر ال�شحَر، وانقل������ب ال�شحُر على 

ال�شاحر، فلكي تكون �شاحب موقف عليك األ 

ت�شت�شلَم ل ملوروٍث قابٍل للنقا�س، ول ل�رشعٍة 

ها العك�شي حلظة اإعالن وجودها،  أ عدُّ يبدا

فمعانقة احلياة، ودرب التوا�شل م�شغوفٌة به 

أ�شجارها  الروح، ومنعطفاته حدائ������ق تظلّل ا

املثم������رات ت������وق اليقني باجلم������ال واحلرية، 

لَّاًل بالت�شامي، علينا  فلكي يكون كّل �شيء جُمَ

������ي اإزار املعاين بالبيان اجلميل الذي  اأن نُو�شِّ

�شياء، كي ل يبتعد عنها، يت�شّبث بجوهر الأ

ف��ي�����س��ري ل���غ���وًا خ�����ارج امل��و���س��وْع 

ومتاهًة ل ن�ستطيع اإىل بدايتها الرجوْع

املراجع :

وىل،  د. عل���ي جني���ب اإبراهيم، جماليات اللفظة بني ال�صي���اق ونظرية النظم، دار كنعان، الطبعة الأ  -

دم�صق 2002.
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يف ع������ام »600« قبل امليالد.. ويف مدينة »ميتل������ني« من اأعمال »ل�شبو�س« 

غريقية الذائعة ال�شيت  يف بالد اليونان القدمية.. اأب�رشت عينا ال�شاعرة الإ

أيام ني�شان الفاتن������ة، وجُتمع معظم  »�شاف������و« النور م������ع �شباح يوم رائع م������ن ا

�رش النبيلة العريقة التي كانت تنعم بحياة  حدى الأ أنها ابنة لإ الرواي������ات على ا

ثر فيما بعد على �شعرها.. الدعة والرتف، مما كان له اأكرب الأ

)حمطة �أدبية.. 

غريقية »�سافو«( مع �ل�ساعرة �لإ

�ساعر واأديب �سوري.

العمل الفني: الفنان حممد غنوم.

❁
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❁
حممد منذر لطفي
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كنب������ع �ش������اف.. متاألقاً  فج������اء رقيق������اً 

ن�شان..  ك�شال�شل الذه������ب.. حمباً للحياة والإ

عا�شقاً للطبيعة واجلمال.. جيا�شاً بالعواطف 

أ�شلوب غنائي ب�شيط  املتدفق������ة الناعمة.. ذا ا

لق والعبق.. والتفاوؤل  حمبب ومميز يرفل بالأ

أنه من نوع ال�شهل املمتنع، وهذا  مل، اإل ا والأ

دباء واملوؤلفني  ما جعل قدام������ى ال�شعراء والأ

يقتب�ش������ون من �شعره������ا وي�شمنونه اأعمالهم 

دبية، فكان ذلك القتبا�������س �شبباً رئي�شياً  الأ

يف و�شول �شعرها اإلينا وبقائه حتى اليوم.

-2-

وق������د مت موؤخ������راً _ مع بداي������ة القرن 

الع�رشين.. وعل������ى امتداد خم�شني عاماً _ 

اكت�شاف بع�س املخطوطات من ورق الربدي 

أنها ت�شم اأروع  والرق، ولدى قراءتها تب������ني ا

غريقية  الق�شائد التي نظمته������ا ال�شاعرة الإ

املبدع������ة »�شافو«)1( اإ�شاف������ة اإىل ق�شائدها 

ال�شابق������ة املعروف������ة واملتداول������ة بني جمهور 

دب������اء وال�شع������راء والنقاد، وه������ذا ما عزز  الأ

دبية وجعله������ا تُعترب بحق �شاعرة  مكانتها الأ

وىل دون منازع. غريق الكربى والأ الإ

وجميع الق�شائد املكت�شفة حديثاً تدور يف 

ن�شان.. والطبيعة واجلمال،  فلك احل������ب والإ

وتتمي������ز بالن�شج������ام الت������ام ب������ني العواطف 

�شل������وب الناعم  اجليا�ش������ة احلارة وب������ني الأ

احلريري املو�ش������ى باألف قو�س قزح وقو�س.. 

نوثة والعذوبة والع�شق،  طياب والأ امل�شمخ بالأ

وهذا ما مييز �شاعرية »�شافو« على الدوام.. 

وبالتايل يعط������ي ق�شائدها نكهة جمالية ول 

أنفا�شاً  اأحلى.. وظاللً عاطفية ول اأندى.. وا

اإن�شانية ول اأغلى..!
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وعل������ى الرغم م������ن �شهرته������ا التي عمت 

فاق، وخا�ش������ة بعد اكت�ش������اف ق�شائدها  الآ

نفة الذك������ر، مت اكت�شاف قربها  احلديث������ة الآ

أنن������ا ل نعرف ال�ش������يء الكثري  موؤخ������راً، اإل ا

ع������ن حياتها اخلا�شة والعام������ة، فقليلة جداً 

هي التفا�شي������ل التي و�شل������ت اإىل الباحثني 

والدار�شني ح������ول هذا املو�ش������وع، وهذا ما 

�شطورة.. واأرخى عليه و�شاحاً  أ�شبه بالأ جعله ا

لق والعبق.. وال�شحر والفتون. من الأ

م������ن بني تل������ك التفا�شي������ل القليلة ق�شة 

اإبعاده������ا عن مدينتها »ميتلني« التي اأب�رشت 

الن������ور فيها م������ع من مت اإبعاده������م من طبقة 
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ر�شتقراطي������ني به ح������دوث انتفا�شة ثورية  الأ

دميقراطية يف تلك املدينة.

وتذه������ب بع�������س الرواي������ات اإىل الق������ول 

ب������اأن »�شافو« ميمت �شطر مدين������ة »�شقلية« 

قامتها، حيث اأخذت  واتخذتها مكاناً دائماً لإ

تُدرِّ�س فنه������ا و�شعرها يف مدر�شة »للعذارى« 

ولئك ال�شبايا احل�شان  هناك، وكانت تكن لأ

حباً جم������اً ذوب نف�شه������ا ال�شفافة من خالل 

ق�شائ������د حالية حاملة.. منداة ب������اأرج ال�شبا 

واجلم������ال. عابق������ة باحلب والغ������زل.. ذات 

أنغام دافئة �شجية اأخاذة كاأنغام »�شيمفونية«  ا

رائعة حارة بعد منت�شف ليلة فاتنة من ليايل 

متوز.
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حتى اإن بع�س تل������ك الروايات تقول: اإن 

»�شاف������و« كانت تنظم ق�شيدة لكل واحدة من 

أولئك العذراوات احلبيبات اإىل قلبها وذلك  ا

اإثر مغادرتها املدر�شة من اأجل الزواج.

وقد عا�شت »�شافو« حياة مرحة.. اأقرب 

اإىل التفاوؤل منها اإىل الت�شاوؤم على الرغم من 

جميع م������ا اأ�شابها من حم������ن، وهي �شاحبة 

ن�شانية الرائعة الت������ي اأوردتها يف  املع������اين الإ

اإحدى ق�شائده������ا امل�شهورة، والتي تغني من 

خاللها حبه������ا العظيم للبحار »فايون« الذي 

مالأ نف�شها وحياتها.

تق������ول يف تل������ك الق�شي������دة التي حتمل 

عنوان: )الطريق اإىل كوكب ال�شعادة(:

)لق������د اكت�شف������ت يا حبيب������ي »فايون« اأن 

أم لكوكب ال�شعادة،  كوك������ب التفاوؤل هو الت������وا

أيه������ا احلبي������ب البعيد  ورغ������م بع������دك عني ا

القريب.. ف�شاأبقى اأعي�س فوق ذلك الكوكب 

امل�شيء الذي ل ب������د واأن يجذبك اإليه ثانية 

ذات يوم ليتحقق لقاوؤنا من جديد.. وعندها 

أنه الطريق  ف������اإن التفاوؤل وحده يثبت جمدداً ا

الرئي�ش������ي اإىل كوكب ال�شعادة.. اإن مل يكن هو 

كوكب ال�شعادة ذاته..!(. 

بينم������ا تق������ول يف ق�شائ������د اأخ������رى هذه 

النماذج ال�شعرية الرائعة:

-1-

يب���دو يل اأن ذلك الرجل الو�سي���م الذي يجل�س 

لهه.. اإىل جانبك.. �سبيه بالآ

اإنه يجل����س بالقرب منك.. ي���كاد يلت�سق بك.. 

وهو ي�سغي بن�سوة غامرة 

اإىل نغم �سوتك املفعم باحلالوة و الوداد..
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يف الوق���ت ال���ذي ُتتابعني فيه 

الرد عليه..

وق���د ارت�سم���ت ف���وق �سفتي���ِك 

مرتع���ة  ابت�سام���ٌة  الرائعت���ني 

نوثة.. ب�سحر الأ

با.. واجلمال.. ! وال�سِّ

-2-

م���ن النا����س م���ن يح���ب امل���ال.. 

جيو����س  يح���ب  م���ن  ومنه���م 

الفر�سان..

وهي عائدٌة من �ساحات القتال 

عداء..  لتعلن الن�رش على الأ

ومنه���م م���ن يعتق���د اأن اأجم���ل 

ر����س ه���و روؤي���ة  �س���يء عل���ى الأ

جحافل امل�ساة..

اأو ال�سفن احلربية..

اأما اأنا..

فاإن اأجمَل �سيء عندي هو ما يحبه القلب.. 

هو اأنَت.. اأنَت وحدَك يا حبيبي »فايون« الذي 

اأحلم اأن اأكون معه..

و بجانبه على الدوام..

بد..! لنق�سي العمر �سوية.. و اإىل الأ

-3-

الكواك���ب  كذل���ك  و  ن..  الآ القم���ر  غ���اب  لق���د 

ال�سبعة..

وانت�س���ف اللي���ل.. و ف���ات زم���ن النتظ���ار.. و مل 

ياأت حبيبي.. 

�سوف اأنام الليلة وحدي بدونه..
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�س���وف اأن���ام.. و ه���و بعي���ٌد عن���ي.. واأن���ا بعي���دٌة 

عنه..

اآه يا اأمي احللوة..

مل اأع���د اأ�ستطي���ع حتري���ك املغ���زل.. و ل القياَم 

باأي عمل منزيل اآخر

نني اأكاد اأموت �سوقًا اإليه.. لأ

اإىل ذلك الرجل الو�سيم.. الذي هو حبيبي..!

لقد رحل بعيدًا.. و رمبا يعود.. اأو ل يعود..

واأنا را�سية مبا قدرته يل الربة »اأفروديت«.

-4-

بال���وراد  �سبيه���ة  جميل���ة..  طفل���ة  عن���دي 

الذهبية..

»كالي�س«.. هو ا�سمها..

و هي كل �سيء بالن�سبة يل.. كل �سيء.. 

و ل اأبدلها برثوة »ليديا« الفاتنة..

و ل »ل�سبو�س« الرائعة اجلمال..

ُت بينها.. وبينهما..! فيما اإذا ُخريِّ

اإنه���ا كل �س���يء بالن�سب���ة يل.. و�ستبقى كل �سيء 

على الدوام..!

-5-

اإذا كان الق���در قد حرمني م���ن جمال اجل�سد.. 

وطول القامة.. و بيا�س الب�رشة..

يا حبيبي.. البحار اجلميل »فايون«..

ه���ذه  ع���ن  يعو�سن���ي  ال�سع���ر  يف  نبوغ���ي  ف���اإن 

العيوب جميعًا..

واإذا بدا لَك اأنَّ َقوامي �سئيل..

اأو اأنني اأحمل مقيا�س ا�سمي ال�سغري..

فال تنظر اإيلَّ نظرة الحتقار..

�سم���راُء  احلج���م..  �سئيل���ة  حق���ًا  اأنن���ي  ذل���ك 

الب�رشة.. ق�سريُة القامة.. متو�سطة اجلمال..

ا اإتقان.. اإل اأنني اأُتقن فن احلب.. اأميَّ

واأعرف كيف اأجعل من �سجيعي عا�سقًا تغمره 

املتعة والن�سوة..

فيهيم بي حبًا حتى اجلنون..!

كم���ا اأع���رف اأين بلغ���ت با�سم���ي جم���دًا �سعري���ًا 

�ساطعًا..

مالأ البلدان جميعًا..

مالأ القلوب جميعًا.. 

ر�س وال�سماء.. على حد �سواء)2(..!  مالأ الأ

-5-

أم������ا فيما يتعل������ق مبوت ه������ذه ال�شاعرة  ا

اخلالدة.. ف������كل ما نعرفه يف ه������ذا املجال 

�شطورة اخلا�شة بال�شاعرة  ه������و ما ورد يف الأ

»�شاف������و« ذاته������ا.. والتي تق������ول اإنها �شغفت 
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حباً بالبح������ار فايون، ولكن ف�شل ذلك احلب 

اأدى بها اإىل النتح������ار يف نهاية املطاف عن 

طريق اإلقاء نف�شها من فوق �شخرة »لوكيدا« 

ال�شاهقة اإىل البح������ر  لتتخل�س من �شقائها، 

طالق،  ولكن �شيئاً من هذا مل يحدث على الإ

ول �شيما بع������د اأن مت موؤخراً اكت�شاف قربها 

بجان������ب طريق تراب������ي ق������دمي ح�شبما ذكر 

�شابق������اً.. وقرب واحدة م������ن اأجمل واألطف 

أثين������ا« ذات احل�ش������ارة  �شواح������ي مدين������ة »ا

ن�شان. ال�شاربة يف اأعماق الزمن والإ

الهوام�ش :

ديب »�صمري �صيخاين« ال�صادر يف لبنان عام ���1. انظر كتاب »مع اخلالدين« لالأ  -1

انظ���ر كت���اب »�صافو: �صاعرة احلب واجلمال عند اليونان »للدكتور« »عبد الغفار مكاوي« ال�صادر عن   -2

دار املعارف مب�رش.

¥µ
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قب������ل �شنوات وبحكم العمل يف ذلك الوقت، قمت بزيارة التجمع ال�شيفي 

لطالب كلية الفنون اجلميلة يف اإحدى قرى ال�شاحل ال�شوري اجلميلة )املن( 

حيث كان الطالب والطالبات يقيمون يف اإحدى مدار�شها، وفوجئت باأنهم قد 

اأطلقوا على هذا التجمع ا�شم )مع�شكر طالب كلية الفنون اجلميلة(! ف�شاألت 

اأح������د م�شوؤويل هذا التجمع: ملاذا ت�شمون مكان العمل ال�شيفي الذي يقوم به 

ط������الب الكلية )مع�شكر الفنون اجلميلة( وه������م ير�شمون وينحتون ويتعاملون 

تداعيات دميقراطية

كاتب وفنان ت�سكيلي �سوري.

العمل الفني: الفنان زهري ح�سيب.

❁

ò

❁
اأمين الدقر
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لوان، ويحلم������ون ويرتجمون اأحالمهم  مع الأ

ألواناً، ويرتدون اجلينز ويرق�شون  خطوطاً وا

�شباباً و�شابات، ويقيمون معاً يف مكان مبيت 

واح������د..؟ مل������اذا ت�شمونه مع�شك������راً، وهم ل 

أو يرتدون  أو �ش������الح ا يتدرب������ون ل على قتال ا

الزي الع�شكري، ول ميار�شون اأي طق�س من 

الطقو�س الع�شكرية؟

فاأجابن������ي با�شتغراب �شديد: ماذا ن�شميه 

اإذن! اإنه مع�شكر فني نقيمه لطلبتنا كل عام 

وه������و مع�شكر كما ت������رى، �شاألته: هل �شمعت 

يف حياتك ع������ن �شيء ا�شم������ه مع�شكر فني؟ 

قال: نعم هو هذا املع�شك������ر الفني ال�شنوي! 

ويف احلقيق������ة اأده�شن������ي ا�شتغرابه و�شعرت 

حينها اأن لي�س لديه ت�شمية بديلة، ومل يتبادر 

اإىل ذهن������ه مو�شوع الت�شمية نهائياً، وكان من 

أنه ميتلك عق������اًل مغلقاً غري قادر  الوا�ش������ح ا

فكار واجلم������ل واملفردات  على مناق�ش������ة الأ

اجلاه������زة املع�شع�ش������ة في������ه، واأن داخل هذا 

العقل ت�شكن ثواب������ت اتخذت مكاناً لها دون 

أو اعرتا�س من قبل �شاحبه، واأكد  اأي تفكري ا

يل ذلك جحوظ عينيه فجاأة، وكاأنه يخاطب 

كائناً ف�شائي������اً هبط للتو بقول������ه متابعاً يف 

قناعي: اإن������ه مع�شكر وماذا  حماول������ة من������ه لإ

ن�شمي مع�شكر الطالب اإذا ع�شكروا؟

�شعرت اأن كلمة مع�شكر متثل لديه رديفاً 

أو  طبيعي������اً ل�شم اأي جتّمع �ش������واء كان فنياً ا

أو اإنتاجياً اأو مهما كان نوعه.. ع�شكرياً ا

قلت له لنق������ل ملتقى طالب كلية الفنون 

اجلميل������ة، اأو جتمع فن������اين امل�شتقبل، فقال: 

لكن������ه مع�شك������ر.. اأجبت������ه اإن ه������ذا التجمع 

ل ينتم������ي اإىل الع�شكري������ة ب�شيء فل������َم تراه 

أل������ه اعرتا�شاً على  أ�شا مع�شك������راً؟ وبالطبع مل ا

كلمة )مع�شك������ر( فاأنا كاأي �شوري اأدى خدمة 

الوط������ن، ويعرف معن������ى الع�شكري������ة، ويكن 

للمقاتلني كل احرتام وحمب������ة، لكن الت�شمية 

كانت ل تنطبق مع احلالة الفنية والطقو�س 

أن الَع�شَك������رة يق�شد فيها  بداعي������ة )رغم ا الإ

التجم������ع( لكنها اأ�شبحت م������ع الزمن حتمل 

معنى وحي������داً يتعلق بحياة اجلي�س والع�شكر 

قامة اإلخ..، والفرق �شا�شع بني  والتدريب والإ

ما يت������م يف مع�شكرات اجلي�������س من ن�شاط، 

أو امللتقى الذي  وبني ما يتم يف هذا التجمع ا

يحمل �شبغة فنية ت�شكيلية مطلقة، ل تنتمي 

اإىل الع�شكرية ب�شيء.

مل يك������ن عن������ده اإجاب������ة �ش������وى عالمات 

ال�شتغراب الت������ي ارت�شمت على وجهه كردة 

أ  فع������ل بله������اء، جواباً عل������ى ما قلت������ه، ثم بدا

مات،  أنن������ي اقرتبت م������ن املحرَّ يرجت������ف وكا
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فاأح�ش�شت وقته������ا اأين اأحاور رجاًل قد اأعرَي 

أ�������س )خروف( رّكبه بني كتفيه، ون�شيه فوق  را

رقبته منذ زمن طويل، ول عالقة له ل )بالفن 

ول بالفنون( ل من قريب ول من بعيد.

وعل������ى ما يبدو ف������اإن بع�������س النا�س قد 

أ�شماء  أ�شياء ومفاهيم واأفكار وا اأدمنوا عل������ى ا

وتقبلوها دون تفك������ري، واعتربوها دون اإرادة 

منهم �شحيحة وتعاملوا معها وكاأنها )منزلة( 

ل ميكن امل�شا�س بها اأو حتى القرتاب منها، 

وظنوا اأن التفكري فيها من املحرمات، وكاأنها 

حتولت م������ع الزمن اإىل يقينيات )وبت�شوري( 

فاإن الق�شي������ة برمتها تتعلق بالرتبية القائمة 

�شي������اء بالقوة  م������ر وتقبل الأ عل������ى النهي والأ

منذ الطفولة، فين�شاأ البع�س ل يفرقون بني 

ب مث������اًل، وبني )احرتامه(  )اخل������وف( من الأ

وامر دون مناق�شة،  فيدمن البع�س تنفيذ الأ

يف حال كان اخل������وف م�شيطراً على تربيته، 

ويتحول اخلوف مع الزمن اإىل َملََكة، فيحرم 

ن�شان من متعة الت�شاوؤل مما يوؤدي اإىل عدم  الإ

ال�شتنتاج وي�شعف القدرة على الختيار، كما 

ي�شع������ف املحاكمة العقلية عند املرء يف حال 

بداع  تاأ�ش������ل هذا النوع من الرتبية، ويقتل الإ

يف امل�شتقبل.

وعلى �شبيل املثال اأذكر اأن اأحد امل�شوؤولني 

يف الثمانينيات حا�رَشَ يف اأحد النوادي وحتدث 

عن )الدميقراطية( باإ�شهاب، وقال يف نهاية 

حما�رشته باأن الدميوقراطية احلقيقية التي 

وطان هي )الدميقراطية املوجهة!(  تبني الأ

و)ق������رر( يف حما�رشت������ه اأن )الدميوقراطية 

املوجهة( ه������ي )الدميوقراطي������ة املثالية!!!( 

ويومها كانت جمموعة من ال�شباب وال�شابات 

ت�شتمع اإليه، واأبدت هذه املجموعة اإعجابها 

)بالدميقراطية املوجهة( بل اعتربوها كاأنها 

كالم )ُمنَْزلً( وكان ب������اب النقا�س مغلقاً بعد 

املحا�رشة، ومل يت�شاءل اأحد من هذه املجموعة، 

ملاذا كان مغلقاً! بل مل يخطر لهم هذا ال�شوؤال 

اأ�شاًل، لكنهم �شفق������وا للمحا�رش كثرياً، دون 

اأن ينتبهوا اإىل اأن كلمة )موّجهة( قد اأفرغت 

كلمة )دميقراطية( التي �رشحها لهم يف بداية 

فراغ  حما�رشت������ه من معناها احلقيق������ي، والإ

ول لها كان هو اإغالق باب النقا�س. الأ

حزاب حينما  حالهم كحال اأحد اأع�شاء الأ

يذه������ب لي�شّوت يف انتخاب������ات ما، فيعطيه 

أ�شماء،  حزب������ه قائمة فيه������ا )مثاًل( ع�������رشة ا

ويطلب من������ه اأن ميار�س حريته يف النتخاب 

من خ������الل انتقاء اأي خم�ش������ة منهم يروقون 

ل������ه، فيذهب الناخب ب�ش������كل تلقائي وينتقي 

)خم�ش������ة( وي�شطب )خم�شة( م������ن القائمة، 
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نه مار�س  ويخرج من الغرفة ال�رشية فخوراً لأ

حقه النتخابي بكل دميقراطية، ول يخطر 

أنه مل ميار�������س الدميقراطية  أب������داً ا يف بال������ه ا

أراد له حزبه  مطلقاً، كونه ل يدرك باأنه )اإن ا

�شماء  عطاه الأ اأن ميار�س الدميقراطي������ة( لأ

أو  الع�������رشة وطلب اإلي������ه اأن ينتخ������ب خم�شة ا

أو  أو من خارجها ا أو ثالثة من القائمة ا أربعة ا ا

ل ينتخب اأحداً اإن مل يعجبه اأي مر�شح..

وعل������ى ذك������ر النتخابات فق������د حكى يل 

�شدقاء اأن اإحدى املدار�س البتدائية  اأحد الأ

قررت اإدارتها اأن تعلّم تالمذة املدر�شة اأ�شول 

الدميقراطية منذ نعومة اأظافرهم )واملدر�شة 

يف دم�ش������ق( فقررت معلم������ة ال�شف )الثالث 

البتدائ������ي( اإجراء انتخابات يتم من خاللها 

انتخاب )عري������ف( لل�شف، وم������ا ح�شل يف 

انتخابات ال�شف اأن ر�شح عدد من التالميذ 

أنف�شه������م حلمل لق������ب ال�)عريف( ومت اإفراغ  ا

املقاعد الثالثة يف اآخر غرفة ال�شف لتكون 

مبثابة غرفة �رشية، واأعطيت لكل طفل ورقة 

ليكتب عليها ا�ش������م مر�شحه، وطلبت املعلمة 

نها  من التالميذ اأن ينتخبوا ا�شماً )بعينه( لأ

أنه ق������ادر على �شبط ال�شف يف حال  ت�شعر ا

رجح ب�شب������ب �شخامة  خروجه������ا من������ه، والأ

جثَّته.
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أعلن������ت املعلمة ع������ن ب������دء النتخابات،  ا

فذهب الطالب بالتتايل اإىل املقاعد اخلالية 

يف اآخر ال�شف، وكتب كل طفل مبفرده ا�شم 

الطف������ل الذي طلبت معلمتهم منهم انتخابه، 

وطوى الورقة حفاظاً على )�رشيتها( وو�شعها 

يف علبة املحارم الورقية الفارغة املخ�ش�شة 

�ش������وات املكتوبة، وبعد انتهاء النتخابات  لالأ

�ش������وات وبح�شور  قام������ت املعلمة بف������رز الأ

جميع املر�شح������ني والناخبني، وفاز مر�شحها 

نه فاز،  طفال لأ �شخم اجلثة، و�شفق ل������ه الأ

ومل تن�������سَ املعلم������ة اأن تقول مل������ن مل يحالفهم 

احلظ يف انتخابات ه������ذا العام، باأن الفائز 

)ف������از( بناء على رغب������ة زمالئه! ومتنت لهم 

اأن يحالفه������م احلظ يف ال�شن������ة القادمة! ثم 

خاطبت الفائز قائلة: )اأمتنى اأن تكون قدوة 

لزمالئك يف ال�شف، واإل �شاأعيد النتخابات 

م������رة ثانية، واأطل������ب من زمالئ������ك انتخاب 

طفال )املنتخبون( اإىل  واحد غريك( وعاد الأ

بيوتهم فرحني باإجراء انتخابات يف �شفهم، 

وازدادت فرحته������م باأنهم انتخبوا جميعاً من 

)طلبت املعلم������ة اأن ينتخبوه( وباأنهم اأطاعوا 

مر منهم وفاز �شخم اجلثة ب�)من�شب  اأويل الأ

العريف( وحققت املعلمة )بعبقريتها( الدر�س 

ول بنجاح، اإذ علّمت تالمذتها كيف تَُقَرُر  الأ

وتدار وتُلغى النتخابات، وكيف يتم الرت�شيح 

والت�شوي������ت والف������رز وكل �ش������يء.. ماع������دا 

الدميقراطية! 

¥µ
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يع������د الفن الذخرية التي يقف عندها املرء م�شطبغاً برداء اجلمال، حيث 

يتكام������ل لديه الروؤية يف الدخول اإىل عوامل خفية مل تكن يف احل�شبان، ونتيجة 

للحبك������ة الفنّية تندرج تلك العوامل لت�ش������كل رافداً اآخر يعطي للجوهر الثقايف 

كرث قرباً اإىل الوجدان. ال�شورة الأ

ر�س.. وبه عرّب  فالفن هو وعاء ثقافة الب�رشية منذ درجت اأقدامها على الأ

أداة  أ�شواق قلبه.. وخلجات �شعوره، و�شواء كانت ا ن�شان عن اأغوار روحه.. وا الإ

اخلطاط خالد ال�ساعي

يف معراج احلرف

خطاط وباحث �سوري. ❁

ò

❁
مع�صوم حممد خلف
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أو  أو ان�شياب ال�شوت، ا الفنان، اأحرف اللغة ا

ّمة  حرك������ة الري�شة، فاإنه يظل حامل رموز الأ

أداته. يف قلبه.. واملعرب عنها عرب ا

فكار  وقد اأظه������ر لنا تاريخ العل������م اأن الأ

داب والفن������ون �شبق������ت العل������وم املادي������ة  والآ

دباء جاءوا قبل املخرتعني،  وتقنياتها، واأن الأ

واأن ق�شائد ال�شع������راء �شبقت اآلت العلماء، 

نف�س قبل  واأن مونالي������زا دافن�شي اأ�شاءت الأ

أدي�شون الطرقات!! اأن ي�شيء م�شباح ا

�شالمّية تفّردها  وقد كان حل�شارتن������ا الإ

ن�شاين.. و�شواهد  أل������ق يف تاريخ الف������ن الإ املتا

أبنية معمارية  ذلك �شاخ�شة فيما خلَّفته من ا

ف������ّذة مل�شاجده������ا وق�ش������ور �شالطينها، وما 

احتوت������ه تلك املنارات من روائ������ع فنّية �شواء 

أو  كان������ت، نقو�ش������اً خطّي������ة على جدرانه������ا، ا

زخارف حتفل بها حوا�شيه������ا، اأو حتفاً تتيه 

بداع  بجمالها على غريها.. وقد مّهد ذلك الإ

العربي امل�شلم حل�شارة اأوروبة احلديثة ومالأ 

فراغاً هفت اإلي������ه النفو�س الب�رشية يف �شتى 

ن�شانية. مناحي احلياة الإ

آة عاك�شة لعقلها  فلكل اأمة يف التاريخ مرا

وذوقها يف عامل الفك������ر والثقافة، وكلما كان 

ب������داع اأكرث تاألقاً وعط������اًء، كانت  العق������ل والإ

مة ل  آة اأكرث �شفاًء وج������الًء فال قيمة لأ امل������را

نها  متتلك اإرثاً فنياً واإبداعي������اً وح�شارياً، لأ

أم������ة بال جذور وبال هوي������ة، واخلط العربي  ا

يقف الي������وم موقف������اً ثابتاً و�ش������ط التيارات 

املختلف������ة واملفاهيم املتعددة التي ظهرت يف 

خ������رية كاحلداثية والعوملة وغريها،  ونة الأ الآ

ورغ������م ذلك كله فهو يتمركز يف ذروة العطاء 

نه  بداع لأ �شالم������ي ويف قمة الإ احل�شاري الإ

وا�شط������ة نقل العل������وم واملع������ارف، فكيف ل 

واخل������ط ل�شان الي������د ،ويد الل�ش������ان ،ور�شول 

الفك������ر، ومي������زان العقل وترجم������ان القلب، 

رادة، وبهجة ال�شم������ري، ومزمار  ومعي������ار الإ

آة الروح، و �ش������الح يف املعرفة  املعاين، وم������را

وحج������ة يف العلوم و�شن������د للح�شارات، وهو 

�������رشار يف نف�شه، وتفوح من ج�شده  يخفي الأ

روحانيات ت�رش العيون وتنتع�س النفو�س.

أدبيات  فاخل������ط العربي يعد م������ن اأرقى ا

احلياة، وه������ي اأ�رشف الفن������ون الب�رشية يف 

�شالمّية. ح�شارتنا الإ

فمن جملة ) رب ي�رّش ( تنطلق احلروف 

مرات وم������رات بحيث ينق�س ذلك يف الذهن 

واليد باأدق تفا�شيله������ا، ومتى ما تربت روح 

أنه بات  الطال������ب ويده، فاإنه يعن������ي يف ذاته ا

رواح  ثار التي تخاطب الأ م�شتعداً لتقدمي الآ

والقلوب.
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وم�شاه������دة اخل������ط ت�شب������ه اخلزامى يف 

جماله وبعده، وقراءته ت�شبه اإ�شمامه، والتواوؤم 

واجلم������ال يف فن اخلط ي�شبقان قراءته، ول 

خالل  يعني ذلك التواوؤم واملوازنة واجلمال الإ

باملعنى، ففن اخلط هو احل�شول على ذلك 

اجلم������ال دون تن������اول التفا�شي������ل الدقيق������ة 

مور  واملقايي�س املحددة، وهذا من اأ�شعب الأ

ح�شا�س  فيه، وهو الذي ي�شفي عليه طابع الإ

بالعب������ادة ملن يتعلق قلبه باخلط، فاخلط هو 

الكتاب������ة املوزونة التي تع������رب عن فكر معنّي، 

لكنه لي�س تعب������رياً رمزياً جمرداً فقط، واإمنا 

ر القيم  ه������و اأي�شاً تعبري جمايل مده�س ي�شوِّ

دبية يف اأبهى حلة  الديني������ة والجتماعية والأ

 : plotion واأجم������ل منظر، وعندما يق������ول

اجلمال املادي تعب������ري عن اجلمال الروحي، 

يري������د اأن يقول »اإن اجلمال الروحي ي�شع يف 

الفنون كما ي�شع يف الكائنات«.

وفن اخلط كفن الر�ش������م يت�شكل اأولً يف 

الذه������ن ثم يظهر اإىل الوج������ود باليد والعني 

رادة م�شتوحياً تزييناته لي�س من الطبيعة،  والإ

ن�شانّية.  بل من الروح الإ

وقد يكون احلرف العربي هو اآخر جدار 

ن�شتند اإلي������ه ت�شكيلياً وفنياً، قب������ل اأن تبلعنا 

دّوامات العوملة واحلداثة من خالل اخلطوط 

احلديثة التي ظه������رت يف احلوا�شيب لتك�رش 

من حدة املفارقة ما بني القواعد الكال�شيكية 

�شاليب التطويرية احلديثة. والأ

والفنية  اجلمالية  باملظاه������ر  فالهتمام 

تعترب م������ن الكماليات لبع�������س النا�س بينما 

خرين  أنه������ا من �رشوريات احلي������اة لالآ جند ا

ن�شان املثقف يدرك اجلمال ويتذوقه  واإن الإ

أننا حاولنا  اأكرث من زميل������ه غري املثقف، ولو ا

اأن نت�شور حياتنا خالية من الفن )املو�شيقى 

والت�شوير والر�ش������م واخلط والغناء وامل�رشح 

أين������ا احلياة قد  وغ������ري ذلك م������ن الفنون( لرا

فق������دت كل قيمته������ا واأ�شبح������ت ل لون و ل 

نواع من  طع������م لها، وكلم������ا ارتقت ه������ذه الأ

الفنون زدنا ا�شتمتاعا باحلياة واغتباطا بها 

واطمئنان������اً لها وارتياح������اً فيها، وهذه نقطة 

اأخرى يف �شلة الفن باحلياة الجتماعية، اإذ 

اإن الف������ن مظهر من مظاهر احل�شارة ودليل 

نه مقيا�س درجة الرقي  من دلئل ازدهارها لأ

أبناوؤها  _ فكلما ارتقت فنونه������ا واعتربها ا

من ال�رشوريات، ومما ل �شك فيه اأن حاجة 

جمتمعن������ا احلديث اإىل الفن تزداد كل يوم ملا 

نالحظه من تقدم ورقي ورخاء واأمن واأمان 

وحرية.

ه������ذا الكائن  فهل ي�شتطي������ع احلرف – 
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النبي������ل – اأن ي�شد فو�شى ال�شخبطة ودعاة 

أ التغيري،  احلداث������ة واملهرول������ون وراء مب������دا

هوؤلء الذي������ن يجمعون النفايات ويعر�شونها 

على النا�������س يف املعار�س املحلي������ة والعاملية 

بدع������وى التطوير والتجدي������د وما ي�شاحبها 

من م�شطلحات ومرادفات، فاحلر�س على 

مدى قدرة الفنان العربي وامل�شلم على تفجري 

أبعاداً  طاقات اجلمال داخل احلرف ومنحه ا

ولويات املهمة التي  اأخرى عديدة هي من الأ

تقع عل������ى عاتق الفنان وه������ي جزءٌ هام من 

ر�شالته التنويرية لهذا الفن اجلميل.

فالروحاني������ة وال�شاعري������ة مي������زة هامة 

أ�شا�شي������ة عن������د اخلط������اط والفن������ان خالد  وا

ال�شاعي، فهو يع�شق اخلط ويت�شامى معه اإىل 

اأعلى درجات احل������ب والنعتاق فنجد لديه 

احلروف متعانق������ة مرتا�شفة وتب������وح بعوامل 

�شفافة يف غاية الروعة، حيث ل نراه يتعامل 

مع اأعماله م������ن الناحي������ة احلرفية وح�شب 

بل يجعل م������ن لوحاته وخلفياتها حقاًل غنياً 

ل������وان والنقو�س والتفا�شي������ل الت�شكيلية،  بالأ

والت������ي من �شمنها هالت �شفافة ترتاءى من 

اخللف لتحجب الف������راغ املرتامي عرب حقل 

بجدية املنمقة . مليء بالأ

وي�شتعي������د يف كل حوارات������ه قول ال�شاعر 

الفرن�شي برنار نويل »ما من لغة متلك خطاً 

ت�شكيلي������اً يرتبط املعنى بال�ش������كل فيه كاللغة 

العربية«.

والفنان واخلطاط خال������د ال�شاعي يعد 

واح������داً من اأهم احلروفي������ني العرب، الذين 

ميزجون مابني الكال�شيكية ال�شارمة ومابني 

�شلوب احلداثي يف تطوير اللوحة اخلطية،  الأ

بع������اد الفني������ة اجلميلة التي  اإ�شاف������ة اإىل الأ

تتداخل مع اللوحة ع������رب التدرجات اللونية 

ألقاً وحيوية. التي تك�شب اللوحة ا

ول يقت�رش اإبداعه يف جتلّيه الرفيع على 

م�شتوى جماليات اخلط ومو�شيقيته واإيقاعه، 

أي�ش������اً مليء مبو�شوعه على امل�شتوى  بل هو ا

النظري، من حي������ث فهمه العميق للخلفيات 

الروحية والفل�شفة ال�شوفية للخط العربي، 

حيث اُختري �شم������ن اأف�شل 10 خطاطني يف 

العامل.

أولئك  أنه لي�س مع ا ويوؤكد اخلطاط ال�شاعي ا

الفنانني وخا�شة العرب املقيمون يف اأوروبة 

أو الكتابية اأكرث  اإىل ا�شتعم������ال قيمة احلرف ا

من اخلط، كونهم ي�شتوحون من روح الكتابة 

الن�������س ولي�������س من قاعدة اخل������ط، للهروب 

أو اإىل الناحية الت�شميمية  م������ن قوة اخل������ط ا

ب������داع، ويحوله اإىل  للخ������ط. وهذا يلغ������ي الإ
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حرفة. فه������و �شد وجهة النظ������ر هذه، لكنه 

م������ع احلرف كقيمة اإبداعية كال�شيكية. وهو 

قادر كذلك اأن يعرب خارج ال�شياق الذي كان 

في������ه. وكاأمثلة على ذلك نرى اليوم نوعا من 

ال�رشيالي������ة اجلديدة م�شتن������دة اإىل ال�رشيالية 

القدمي������ة كجذور وكقاع������دة وكتاأ�شي�س لكن 

لها قراءاتها الثانية للم�شتقبل، كما ل ميكن 

اأن تك������ون لغة ال�شعر هي ذاته������ا التي قالها 

املتنبي، اأو هي ذاتها لغة ال�شعراء اجلاهليني 

ن مف������ردات احلياة  أو حت������ى ما قبل ذلك لأ ا

تغريت.يف عامل اأ�شبح مف�شوحا، وقد عرّبعن 

قدرة احل������رف يف اأن يعي�س مناخات اأخرى 

غ������ري املناخ الكال�شيكي، وهذا اإثبات على اأن 

احلرف ثري وبا�شتطاعت������ه القيام برحالت 

خمتلفة عن الرحالت التي يقوم بها يف �شكله 

حوال يجب اأن ي�شتند  التقليدي، لكن بكل الأ

الفنان ال������ذي يعتمد احلرف عل������ى تاأ�شي�س 

������رين مبثل ما حكي يف  ق������وي جدا. هذا يذكِّ

العهد العبا�شي عن عل������ي اجلارم اأن اذهب 

واحفظ األف بيت من ال�شعر ثم ان�شها. هذا 

م������ا ي�شمي������ه املن�شي الفعال ال������ذي يرجع يف 

اإعادة نف�ش������ه ب�شياغة اأخرى وبال امالءات. 

وهكذا عندما تكون موؤ�ش�شا كال�شيكيا ب�شكل 

قوي ت�شتطي������ع اأن ت�شتثمر ال�شكل، اأما الذي 

ل ميلك ر�شيدا جيدا بفهم احلرف �شتكون 

ر�شالت������ه بال �شك �شعيفة وغ������ري قادرة على 

التعاي�������س، لذلك فالفن������ان واخلطاط خالد 

أ�شب������ه بنحلة دائب������ة التجوال بني  ال�شاع������ي ا

اأزه������ار احلدائق حتمل رحي������ق الفن و�شهد 

بداع، وحبيبات اللقاح احل�شاري الداعية  الإ

آل������ف والتفاعل املنت������ج، واملنفتح على  اإىل التا

ن�شانّي������ة والتي متتزج  �شتى الجتاه������ات الإ

ن�شاين احلي ل������كل ال�رشائح  مع ال�شع������ور الإ

واملذاهب.

احلروفي������ة  م�شّم������ى  اإىل  نظرن������ا  واإذا 

أداتهم  ن ا فاخلطاطون مبجملهم حروفيون لأ

احل������رف ال������ذي يبن������ون من خالل������ه الكلمة 

واملبنى اإل اأن احلروفية كمدلول ا�شطالحي 

ت�شمية تطلق عل������ى الفنانني الذين ا�شتفادوا 

أو  من الكتابات اأو احلروف العربية كاأدوات ا

عنا�رش لبناء اأعماله������م الت�شكيلية، ويرى اأن 

الختالف بينهم وا�شح وجلي اإذ اإن للخطاط 

معايريه اخلا�ّشة لبناء اخلط وهذا ما يفعله 

الفن������ان الت�شكيل������ي والذي ميتل������ك معايريه 

أي�ش������اً، وكال الطرف������ني يختلفان  اخلا�ش������ة ا

عن بع�شهم������ا، ولكن اإذا تعمقنا جند اأن من 

املفرو�������س اأن يكون هناك ت������الق بل تالحم 

يف التوجه������ات دون خ������الف بينهما والعمل 



اخلطاط خالد ال�صاعي يف معراج احلرف

العــــــدد 545 �شــــــباط   3��2009

ط������ار الفني يدفع با�شتمرار لال�شرتاك  يف الإ

والتوحد، واإذا عنينا باخلط العربي الكتابة 

التبليغية فال ب������د اأن منّيز بني العمل الفني 

خرى. مور الأ املنجز بو�شاطة الكتابة والأ

فقد ق������ام هذا الفنان بج������ولت عديدة 

ناجحة يف كل من اأوروبة واأمريكا، وكانت له 

فيها حمطات احت�شن������ت اأعماله وطروحاته 

اجلدي������دة يف فن اخلط العربي، حيث لقت 

مريكي  اإقب������الً ملحوظاً م������ن اجلمه������ور الأ

خا�شة على جتربته املتمي������زة التي رافقتها 

حما�������رشات وور�س �شكلت اإ�شاءات لفتة اإىل 

�شيل يف ظروف ا�شتهدف فيها  هذا الفن الأ

العرب كوجود ثقايف وبنيان فكري وح�شاري، 

مر الذي فتح قنوات للحوار وج�رشاً للعبور  الأ

خرين. والتفاعل مع ثقافات الآ

أ خال������د ال�شاع������ي ومل يتوقف عن  مل يهدا

بداع������ي ب������ل كانت ل������ه جولت  العط������اء الإ

جديدة، حيث تّوج يف منطقة اخلليج العربي 

فحلَّ �شيف������اً عزيزاً على املرئ������ي وامل�شموع 

يف دورت������ه ال�شاد�ش������ة، عر�������س فيه������ا اآخر 

اإجنازاته يف جتربته احلروفية الغنية بالتاألق 

أ�شلوبه اجلميل وتقاناته  والنبهار مربزاً فيه ا

امل�شتق������اة من املوروث التقني ب�شقيه اخلطي 

والت�شويري، فكانت مدينة اخلرب يف اململكة 

العربية ال�شعودية حمطة اأخرى لعرو�شه يف 

�شالة اإمنا ) inma gallery ( رافقتها ور�س 

تعريفية امتدت ظاللها اإىل مدار�س الظهران 

هلية واجلهات املهتم������ة فيها، ويف حدث  الأ

فني ب������ارز عر�س اخلط������اط والفنان خالد 

ال�شاعي ع������ام 2003م بقاعة )العدواين( يف 

�شاحية عب������د اهلل ال�شامل مبدين������ة الكويت، 

وبدعوة من املجل�س الوطني للثقافة والفنون 

داب، اأعمالً رائعة م������ن ال�شعر العربي،  والآ

عم������ال امل�شتق������اة م������ن املناخات  وبع�������س الأ

ال�رشقي������ة واملقامات الب�رشي������ة واملو�شيقية، 

وقّدم فيها � كعادت������ه � ور�شاً فنية، وكانت له 

حما�رشة يف جمعية الكويت للفنون الت�شكيلية 

يف حويل بعنوان »احلروفية والهوية« تطرق 

فيها اإىل م�رشوعية اللوحة احلروفية � لوحة 

اخلط العرب������ي املعا�رشة وحتديات احلداثة 

�شالة � واأعقب تلك  واإمالءات امل������وروث والأ

املحا�������رشة املوثقة بعرو�������س ال�شاليد جدلً 

أث������رى فيها خالد ال�شاعي  ونقا�شاً وا�شعان، ا

اجلمه������ور واملخت�شني، واأعطى جرعات من 

م������ل باإمكانية التطوي������ر واخلروج باأعمال  الأ

ركيزتها احل������رف العربي توازي قمم اأعمال 

الت�شكيلي������ني املحدث������ني، اإ�شاف������ة اإىل كيفية 

تطوير مفاهيم تناول العمل اخلطي احلديث 

أ�شلوب قراءته. وا
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وكانت اآخر حمطة من حمطات ال�شاعي 

 Green(  اخلليجي������ة يف جرين اآرت كالريي

مارات  art gallery( مبدينة دبي يف دولة الإ

العربي������ة املتحدة بتاري������خ 17/ 1 / 2004م، 

حيث قّدم فيها اآخر اإنتاجاته يف ن�شيج عايل 

داء والدقة يف معرفة خفايا  التقنية ورفيع الأ

واأ�رشار فني الر�شم واخلط على حد �شواء.

وخلال������د ال�شاع������ي لغت������ه اخلا�ش������ة يف 

ن احلرف عنده مفهوم مفتوح،  احلروفي������ة لأ

وعامل ل ينتهي. كذل������ك فهو موؤمن باحلرف 

وبقدرت������ه عل������ى حم������اكاة الواق������ع والطبيعة 

عمال املعرو�شة من  وال�شعر، وقد نهل������ت الأ

�شيل ك�شعر املتنبي،  معني ال�شع������ر العربي الأ

وابن الفار�������س، واأدوني�������س، وحممد �شارم، 

وغريهم كم������ا نهلت من مو�شيق������ا فيفالدي 

واملقامات ال�رشقية كالنهاوند والرا�شت، وبع�س 

عمال ذات املفاهي������م اجلدلية كالثنائيات  الأ

والثالثيات التي ل تخلو من اإ�شارات فل�شفية 

عم������ال كانت  ومعرفي������ة عميق������ة، وبع�س الأ

كال�شج������اد والب�ش������ط واخلزفي������ات يف جمل 

ب�رشية غنية دع������ت اإىل فتح املنتج الب�رشي 

ال�رشقي باأكمله واإعادة ن�شجه بنول الق�شب 

و�ش������داة ال�شوء. وال�ش������يء الالفت للنظر يف 

أنه������ا ل تقف عند  جترب������ة خالد ال�شاع������ي ا

حدود، فهو باحث دوؤوب يف جمالت الفنون 

والعل������وم، وداع دائماً اإىل فتح احلوا�س لتقبل 

خرى على  اجلمال، واحلوار مع الثقافات الأ

اأر�شية �شلبة من الدراية والثقة واملعرفة.

املراجع :

� جملة ال�صدى .

� جملة احلياة الت�صكيلية

_ جريدة القب�ض الكويتية تاريخ 12/ �/ �200م فهد املطريي وحممد النبهان.

_ �صنعتنا اخلطّية. تاأليف، حمي الدين �رشين، ترجمة: م�صطفى حمزة، دار التقدم والن�رش، �صورية.

_ الزخارف الكتابية، فوزي �صامل عفيفي، مكتب ممدوح، طنطا جمهورية م�رش العربية .
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�شالمية بكتابه يف  اكت�ش������ب �شيبويه �شهرة عظيم������ة يف تاريخ املعرف������ة الإ

النح������و، ملا ا�شتم������ل عليه من قواعد نحوية، اأ�شبح������ت �رشورية ل�شبط اللغة 

أداء.. واحلقيقة اأن كتاب �شيبويه،  العربي������ة واحلفاظ على �شالمتها، معرفة وا

كان وما زال اأخل������د كتاب يف نحو العربية و�رشفها واأ�شواتها.. اإل اأن ت�شفح 

بع�������س ما اأجنز ح������ول الكتاب من درا�شات وبح������وث، يوحي باأن جوهر جهد 

�شول  الرج������ل مل يفهم، فوقف التقييم ملجهوده عن������د حدود اعتباره م�شجاًل لأ

مقاربة يف »نظرية النظم« 

بني �سيبويه واجلرجاين

كاتب �سوري

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁

ò

❁
وهدان وهدان
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النح������و العربي وقواع������ده وح�شب!.. وبذلك 

جهاز عل������ى م�شمون اأخطر م�شطلح  يتم الإ

ي�شتغل عليه �شيبويه وهو النحو.

والنحو عند �شيبويه، كما اأريد له، مل يكن 

واخر الكلمات وما فيها من  جم������رد اإعراب لأ

رف������ع، ون�شب، وجر، وج������زم.. بل كان ينظر 

اإلي������ه يف ترابط م������ع بقية العل������وم وخا�شة 

البالغة، ومن ثم يكت�شب النحو روحاً م�شعة 

لها جاللها وقيمتها الفنية واجلمالية، وهذا 

م������ا �شيط������ور اإىل اأق�شى درجات������ه التعبريية 

مام عبد القاه������ر اجلرجاين، والذي  م������ع الإ

�شيتح������ول معه النح������و اإىل و�شيلة من و�شائل 

الت�شوي������ر اللفظ������ي، ومظهراً م������ن مظاهر 

الرباعة البالغي������ة، ل اإعراباً جافاً كما جند 

يف كت������ب النحو اخلال�شة، فمح������ور �شيبويه 

- اجلرج������اين اإذن، متكامل، ومن�شجم يكمل 

ول في������ه الثاين ومن هن������ا تاأتي م�رشوعية  الأ

الورقة يف احلديث ع������ن النظم بني �شيبويه 

واجلرجاين.

ومو�شوعنا ه������ذا، باعتب������اره ورقة، من 

أ�شئلة ا�شتفزازية  مهامه املنهجية، على اإثارة ا

أو يعطي  اأكرث مم������ا يحاول تقدمي معلومات، ا

اأجوب������ة تقريرية، ويرمي مب������ا توفره له من 

قدرة على احل�شد والبن������اء ال�شتدليل، اإىل 

جهاز عل������ى بع�س امل�شلم������ات، ال�رشيحة  الإ

وال�شمني������ة، الت������ي حكمت امل�ش������ار النقدي 

والبالغي العربي، م������ن نحو اأن عبد القادر 

أنها من  اجلرجاين هو مبتكر نظرية النظم، وا

أ�شري اإىل جهود  بنات اأفكاره، وحت������ى اإذا ما ا

أو القا�شي  �شابقي������ه، كاجلاحظ )255ه�������(، ا

عبد اجلب������ار )415ه�( فكثرياً ما يغيب رجل 

عظي������م، كان يف اعتقادنا، املوؤ�ش�س احلقيقي 

ول ملفرداتها يف  لنظري������ة النظم، والوا�شع الأ

�شمت: اإنه �شيبوي������ه عمرو بن عثمان )180 

ه�(، اإمام النحاة.

النظم عند �سيبويه:

ول يف  حقيق������ة، كان اهتم������ام �شيبويه الأ

الكتاب ه������و و�شع القواعد العلمية النحوية، 

�ش�س الفنية البالغية،  ولي�س الوقوف على الأ

وحت������ى يف اإ�شارات������ه البالغي������ة املتناثرة يف 

الكت������اب، مل يذكرها كقوان������ني وم�شطلحات 

كما عرفناها بعده. اإل اأن نظرية النظم كما 

أو كادت،  اكتملت مع عبد القاهر اجلرجاين ا

�شاهم فيها �شيبوي������ه بق�شط وافر، مبا ذكره 

م������ن مو�شوعات تدخ������ل يف �شلب ما عرف 

فيم������ا بعد بعلم املعاين، م������ن حذف وزيادة، 

وذكر واإ�شمار، وتق������دمي وتاأخري، وا�شتفهام، 

وق�رش، وف�ش������ل وو�شل.. هذه املباحث، كما 
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جاءت يف الكتاب �شكلت »الن�شو�س الغائبة« 

أو »املواجه������ة« للجرجاين وه������و منكب على  ا

�شياغة نظريته.

واإذا كان اهتمام النحاة القدماء منح�رشاً 

أث������ر العوامل وم������ا يعقبها م������ن حركات  يف ا

 
)1(

عراب.. ففي موا�شع كثرية من الكتاب الإ

نلمح �شيبويه يهت������م بالرتكيب، والتاأليف بني 

الكلمات واجلمل، و�شوغ العبارات واحل�شن 

والقب������ح فيه������ا. اإن �شيبوي������ه اإذاً، ل يكتف������ي 

بت�شجيل قواعد النحو، واإمنا يالحظ ويتاأمل، 

ويق������دم حتلياًل رائعاً، يب������ني دقة ح�شه بفقه 

أ�شاليبها واأ�رشار بالغتها وتراكيبها..  اللغة، وا

ويح������اول الوقوف عند خوا�س معانيها. ويف 

اإط������ار هذه الدرا�ش������ة املقارنة ب������ني �شيبويه 

�ش������ارة اإىل بع�س  واجلرج������اين �شنكتفي بالإ

مثل������ة التي �شاقها كال العاملني، دلياًل على  الأ

اهتمامهما امل�شرتك بالنظ������م، دون اأن يعني 

ماكن  مثلة كلها والأ أننا ا�شتق�شين������ا الأ ذلك ا

جميعها، اأو حتى ا�شتوعبنا ذلك اأو متثلناه.. 

وعذرنا �شعفنا وق�شورنا.

�سيبوي���ه واجلرج���اين.. م���ن النحو اإىل 

النظم:

عج������از« الذي و�شع  اإن تدب������ر »دلئل الإ

فيه عب������د القاهر نظرية النظ������م، وف�شلها 

واحت������ج لها، يجعلنا نخ������رج بخال�شة تقول: 

اإن »النظ������م« عن������ده يعن������ي: »مع������اين النحو 

أ�ش�س  واأحكام������ه« فالنحو اإذا يعد م������ن اأهم ا

منهجه واأخطره������ا، بل واأغم�شها يف اأذهان 

الكثريين، حتى �شعب ت�شور ما يق�شده عبد 

القاه������ر به������ذا امل�شطلح، يق������ول يف املدخل 

عج������از« ه������ذا كالم وجي������ز  اإىل »دلئ������ل الإ

أ�ش������ول النحو جملة،  يطل������ع به الناظر على ا

 هذا هو 
)2(

وكل ما ب������ه يكون النظم دفع������ة 

م�شّوغ اختيار عن������وان »�شيبويه واجلرجاين: 

من النحو اإىل النظ������م« فالعالقة بني النحو 

والنظم، ت�شادفنا يف عدد كثري من �شفحات 

عجاز« فق������د ا�شتفاد عبد القاهر  »دلئل الإ

اإذن من النحو، وه������و من �شيوخه، يف اإر�شاء 

قواعد نظريته، واعت������ربه اأ�شاًل �رشورياً يف 

النظم، بل وي�شدد النكري على من يزهد فيه، 

يقول: »واأما زهده������م يف النحو واحتقارهم 

له، واإ�شغارهم اأمره، وتعاونهم به، ف�شنيعهم 

أ�شنع م������ن �شنيعهم يف الذي تقدم،  يف ذلك ا

أ�شبه باأن يك������ون �شداً عن كتاب اهلل، وعن  وا

نهم ل يجدون بداً من  معرفة معانيه، ذلك لأ

.
)3(

اأن يعرتفوا باحلاجة اإليه فيه« 

ومم������ن ا�شتف������اد منهم اجلرج������اين، يف 

 فقد اأخذ عنه 
)4( 

جمهوده من النحاة �شيبويه
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خ�شائ�س التعبري، وما ي�شلح 

به الكالم ويف�شد، اإل اأن براعة 

اجلرجاين تتجلى يف ا�شتفادته 

م������ن جه������د �شيبوي������ه وغ������ريه 

من النح������اة وتطويره، فاأ�ش�س 

بذلك م�رشوعاً جمالياً ي�شتمد 

عمق������ه م������ن النح������و، �رشعان 

م������ا �شيجه�س بف�ش������ل النحو 

هذه  لتدخ������ل  البالغ������ة،  عن 

خرية يف تعقيدات فل�شفية،  الأ

أقي�ش������ة منطقي������ة، �شيفق������د  وا

الن�س، مبوجبها، قيمه الفنية 

واجلمالية، وي�شاب باجلفاف 

 .
)5(

والعقم يف زمن النحدار 

ورغم اأن كتاب �شيبويه يتميز، 

يف عموم������ه، باإيج������از العبارة 

وغمو�س الفكرة، مم������ا ي�شبب بع�س التعب 

أنه ي�شتمل على عدد  أثناء القراءة، اإل ا وامللل ا

غري قليل من اللتفات������ات البالغية والغنية، 

ذكر اجلرجاين بع�شها �رشاحة منها:

ظاهرة احلذف:

ق������ال �شيبويه يف »باب يحذف منه الفعل 

لكرثت������ه يف كالمهم حتى �شار مبنزلة »املثل« 

يف قول ال�شاعر:

ف�����ك�����رت ت���ب���ت���غ���ي���ه ف���واف���ق���ت���ه

ال�سباعا وم�����رشع��ه  دم���ه  ع��ل��ى 

وقول اآخر:

اإل ت����اأم����ل����ت  ول�������و  ت�����راه�����ا  ل�����ن 

طيبا ال����راأ�����س  م���ف���ارق  يف  ول���ه���ا 

نه حينما قال:  قال: »واإمنا ن�شب هذا لأ

وافقت������ه وقال: لن تراه������ا، فقد علم الطيب 

وال�شب������اع قد دخ������ال يف الروؤي������ة واملوافقة، 

أنهم������ا ق������د ا�شتم������ال على م������ا بعدهما يف  وا
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. اإن �شيبوي������ه يف تناوله للحذف، 
)6(

املعن������ى« 

ل يكتفي بعر�شه عر�ش������اً �شكلياً حم�شاً، بل 

ي�شيف باأنه ف�شيح حتدث به الف�شحاء من 

أ�������رشار بالغية، فهم  الع������رب، ويحتوي على ا

يحذفون مرة اإيجازاً، واأخرى تخفيفاً، وي�شري 

أي�ش������اً اإىل اأن عادة العرب جرت على اإحلاق  ا

التنوي������ن باخلفيف من الكلمات، وحذفه من 

ن التنوين يزي������د الكالم ثقاًل، ول  الثقيل، لأ

يري������دون اأن يزيدون ثقاًل على ثقل، والعرب 

على العم������وم -ح�شب �شيبويه- حتذف طلباً 

خلفة الل�ش������ان، وات�شاعاً يف الكالم.. فيكون 

بذلك �شيبويه من الرواد الذين مهدوا لتناول 

أ�شار  احلذف، وبيان موا�شعه واأ�رشاره. كما ا

�شمار يف التعبري الكالمي. اإىل الذكر والإ

اأما اجلرجاين فقد عقد ف�شاًل للحذف 

يف »الدلئ������ل« م�شرت�ش������داً ب������اآراء �شيبوي������ه، 

مناق�شا بع�شها، ويقول يف احلذف: »هو باب 

مر،  دقيق امل�شلك، لطيف املاأخذ، عجيب الأ

فاإنك ترى به ترك الذكر، اأف�شح من الذكر، 

فادة وجتدك  فادة، اأزيد لالإ وال�شمت عن الإ

اأنطق ما تكون اإذا مل تنطق، واأمت ما تكون بياناً 

. ويف�شل عب������د القاهر القول 
)7(

اإذا مل ت������ن«

أ، وح������ذف الفعل واإ�شماره،  يف حذف املبتدا

وميثل لذلك، وكذا حذف الفاعل واملفعول، 

وكذا احلذف اخلف������ي، والزيادة يف الكالم. 

ويرى عب������د القاه������ر، على غ������رار �شيبويه، 

اأن افتق������ار املخاط������ب اإىل التاأكيد والتقوية، 

حينما يكون مرتدداً يف احلكم، اأو منكراً له، 

وي�شتدعي زيادة وا�شحة املغزى، ذات غر�س 

بالغي دقيق.

�سيبوي���ه  ب���ني  والتاأخ���ري  التق���دمي 

واجلرجاين:

يعت������رب �شيبويه اأول م������ن ك�شف عن ال�رش 

البالغي يف التق������دمي والتاأخري، فالنحويون 

قبل������ه كان������وا يقف������ون عند ح������دود الو�شف 

ال�شكلي. املح�س لعملية التقدمي والتاأخري، اأما 

�شيبويه فكان يراها طلباً للعناية والهتمام، 

واأط������ال احلدي������ث يف التق������دمي والتاأخري يف 

ب������اب ظ������ن وك�ش������ي، واإن، وكان والظروف، 

وك�شف عن نك������ت بالغية يف املو�شوع، ظلت 

أت������وا بعده. يقول:  معتم������د البالغيني الذين ا

»والتق������دمي ههنا والتاأخري، فيما يكون ظرفاً 

اأو يكون ا�شم������اً، يف العناية والهتمام، مثله 

يف ما ذكرت لك يف ب������اب الفاعل واملفعول، 

وجمي������ع ما ذكرت لك من التقدمي والتاأخري، 

لغاء وال�شتقرار، عربي جيد، فمن ذلك  والإ

أََحٌد«، واأهل  قوله عز وجل »َومَلْ يَُكن لَُّه ُكُفواً ا

اجلف������اء من الع������رب يقول������ون: ومل يكن كفواً 
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له اأح������د كاأنه������م اأخروها حي������ث كانت غري 

وىل  . ق������د نالحظ للوهل������ة الأ
)8(

م�شتق������رة« 

ق�ش������ور ت�شور �شيبويه ل�������رش التقدمي، وهذا 

ما دفع اجلرجاين بالفعل لال�شتدراك عليه، 

�رشار البالغية البعيدة للتقدمي،  وا�شتكناه الأ

أه  فيكون بذلك جهد اجلرجاين تتمة ملا ابتدا

�شيبوي������ه: جاء يف »الدلئل« يف ف�شل »القول 

أنا مل جندهم  يف التقدمي والتاأخ������ري«: واعلم ا

�شل، غري  اعتمدوا فيه �شيئاً يجري جمرى الأ

العناية والهتمام، قال �شاحب الكتاب، وهو 

يذكر الفاعل واملفعول: )كاأنهم يقدمون الذي 

بيانه اأهم لهم، وه������م ببيانه اأعنى، واإن كانا 

جميعا يهمانهم ويعنيانهم(، ومل يذكر يف ذلك 

أنه يكفي  مث������الً )..( وقد يف ظن������ون النا�س ا

اأن يق������ال )اإنه قدم للعناي������ة وذكره اأهم( من 

أين كان������ت تلك العناية؟  غ������ري اأن يذكر، من ا

ومب كان������ت اأهم؟ ولتخيله������م ذلك، قد �شغر 

أم������ر )التقدمي والتاأخري( يف نفو�شهم وهونوا  ا

اخلط������ب فيه، حتى اإنك ل������رتى اأكرثهم يرى 

 وبعد 
)9(

تتبعه والنظر فيه �رشباً من التكلف«

هذا التعقيب، ينطلق اجلرجاين يف تف�شيل 

موا�ش������ع التقدمي والتاأخ������ري، يف ال�شتفهام، 

والنف������ي واخلرب، ويختم بف�ش������ل عن النكرة 

وتقدميها يف ال�شتفه������ام، اأو اخلرب ومعناه، 

خري م������ع �شيبويه ويقول:  حي������ث يلتقي يف الأ

»واإذا اعت������ربت ما قدمته م������ن قول �شاحب 

الكتاب )اإمنا قلت »عبد اهلل« فنبهته له، ثم  

بنيت عليه الفعل( وجدته يطابق هذا، وذلك 

اأن التنبي������ه ل يكون اإل عل������ى معلوم، كما اأن 

ق�������رش الفعل ل يكون اإل عل������ى معلوم، فاإذا 

ب������داأت بالنكرة فقلت »رجل« واأنت ل تق�شد 

اجلن�������س، واأن تعلم ال�شام������ع اأن الذي اأردت 

أة، كان حمال اأن تقول  باحلديث رجل ل امرا

نه يخرج  نبه املخاطب له(، لأ )اإين قدمت������ه لأ

أنبه ال�شامع  ب������ك اإىل اأن تقول: اإين اأردت اأن ا

ل�ش������يء ل يعلمه يف جملة ول تف�شيل، وذلك 

.
)10(

مال ي�شك يف ا�شتحالته، فاأعرفه« 

اإن التق������دمي والتاأخ������ري اإذن ياأتيان عند 

أو  �شيبويه واجلرجاين، للعناي������ة والهتمام، ا

للتاأكيد والتنبيه، وقد ياأتيان لغري علة بالغية، 

ويكون������ان �شبب������اً يف قبح ال������كالم، واختالل 

�شارات البالغية  الرتكيب، فكثرية اإذن، هي الإ

»الغفل« عن������د �شيبويه، تلقفه������ا اجلرجاين، 

واأعم������ل فيه������ا ذوق������ه وح�ش������ه، و�شاغها يف 

قالب جمايل رفي������ع. اإن �شيق جمال الورقة، 

ل ي�شم������ح بطرق كثري من املجالت البالغية 

الت������ي كان ل�شيبويه ال�شبق والريادة فيها، من 

نحو خروج ال�شتفهام عن معناه، والنداء عن 



مقاربة يف »نظرية النظم« بني �صيبويه واجلرجاين

العــــــدد 545 �شــــــباط   3��2009

اأ�شله واإفادته ال�شتغاثة والندبة.. وا�شتعمال 

ن�شاء والطلب مو�شع اخلرب  اخل������رب مبعنى الإ

والعك�س، واخت�رش �شيبويه الكالم يف الق�رش 

مبا يفيد، فتح������دث عن النف������ي وال�شتثناء 

والعط������ف، وذكر الف�ش������ل والو�شل، ومل يكن 

حديثه نحوياً جافاً، ولكن بالغياً مرهفاً، نح�س 

فيه ذوقاً وجمالً وروعة.. مما �شي�شتفيد منه 

عبد القاهر اأميا ا�شتفادة، فيعمقه ويخرجه 

يف �ش������ورة اأخاذة. ول يفوتنا اأن ن�شري اإىل اأن 

�شيبوي������ه اهتم باحل�شن والقب������ح يف التعبري، 

ففي حديثه عن الف�شل، ذكر موا�شع يح�شن 

فيها، واأخرى يقبح فيها، فلو قلت: »كان زيد 

هو منطلقاً، كان قبيحاً«، كان يراعي تاأليف 

ال������كالم وح�ش������ن النظم القائ������م على توخي 

معاين النح������و، يقول يف »باب ال�شتقامة من 

حالة«: »فمن������ه م�شتقيم ح�شن،  ال������كالم والإ

وحمال، وم�شتقيم كذب، وم�شتقيم قبيح، وما 

لفاظ يف  اإن و�ش������ع الأ
 )11(

هو حم������ال كذب«.

غ������ري مو�شعها دليل عن������د �شيبويه على قبح 

النظم وف�ش������اده، وجند يف موا�شع كثرية من 

الكتاب حديثاً عن تاألي������ف العبارة، وتركيب 

ال������كالم وكالماً كثرياً له عالقة بالنظم، مما 

يع�رش تعقبه يف هذه العجالة، كل هذا يجعلنا 

تي: نخرج بخال�شات كالآ

النح������و عن������د �شيبويه، كم������ا عند   -1

اجلرج������اين، مل يكن جم������رد اإع������راب اأواخر 

الكلمات.

من  واجلرجاين  �شيبوي������ه  انطل������ق   -2

اإطار ت�ش������وري واحد، وهو عدم الف�شل بني 

النحو والبالغة.

�شيبوي������ه  عن������د  النح������و  يتع������د  مل   -3

واجلرجاين، البحث يف اجلملة وكلماتها.

عجاز  يلتقي كتاب �شيبويه ودلئل الإ  -4

جزاء،  منهجي������اً يف �شعف الرتباط ب������ني الأ

حيان،  والتكرار اململ، واخلو�س، يف بع�س الأ

مثلة امل�شنوعة..  يف اجلدل العقلي وبناء الأ

مما يقلل من جمالية التحليل.

خال�سة عامة:

اإذا كان������ت نظري������ة النظم، ق������د عرفت 

اكتمالها مع عبد القاهر اجلرجاين، كنظرية 

جمالي������ة )ا�شتيطيقي������ة( متمي������زة يف النقد 

العرب������ي، ف������اإن �شيبويه ه������و وا�شع حجرها 

�شا�������س، ومبتكره������ا ب������دءاً. اإل اأن ق������وة  الأ

�شخ�شي������ة اجلرجاين، و�شه������رة كتابه »دلئل 

عج������از« غطيا عل������ى �شيبويه وجمهوده يف  الإ

النظم، ليرتاجع اإىل اخللف يف �شمت.
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أنه  أو ا من املوؤكد اأن التاري������خ، قد اأغفل ذكر الكثري من ال�شعراء املبدعني ا

تعام������ل معهم بطريقة هام�شية، اإذ كانت �شه������رة ال�شاعر وخا�شة يف الع�شور 

ال�شالف������ة، تتوقف اإىل حد بعيد على علو مرتبة املقامات التي ميدحها فتعتز 

أ�شعاره ونقدها وروايتها. ومن بني هوؤلء  دباء والرواة بجمع ا به وتعزه ويهتم الأ

الذين مل ين�شفه������م التاريخ ال�شاعر ال�شوري احلم�شي عبد ال�شالم بن رغبان 

الذي غلب عليه لقب ديك اجلن.

ديك اجلن احلم�صي

�صاعر مل ين�صفه التاريخ

اأديب وناقد �سوري.

العمل الفني: الفنان دلدار فلمز. 

❁

ò

❁
اليا�س الفا�ضل 
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لقد كاد التاري������خ ين�شى �شاعر العا�شي، 

ن������ه مل يتك�شب ب�شع������ره ومل ينافق ومل يتملق،  لأ

أبواب ال�شالطني والولة بل  ومل يت�شك������ع على ا

�شان نف�شه عزيزة، واأخل�س لر�شالة ال�شعر. 

فما نطق من������ه اإل ما كان تعبرياً �شادقاً عن 

خلجات نف�شه. ولهذا مل ي�شل اإلينا اإل القليل 

أ�شع������اره واأخباره، ومب������ا ل يتنا�شب مع  م������ن ا

عبقريته واأ�شالته ال�شعرية.

لقب ديك اجلن

ول������د عبد ال�ش������الم بن رغب������ان يف العام 

161ه������� يف مدين������ة حم�س، ويق������ول بع�س 

الدار�ش������ني اأن لقب ديك اجل������ن اأطلق عليه 

أو ل�شدة احمرار وجهه،  رمبا لغرابة اأطواره ا

و�������رشوده الدائم عل������ى الب�شات������ني والكروم 

ومعاق������رة اخلم������رة فيها. وقد ف�������رش ال�شم 

الغريب باأنه يعن������ى احلباحب )�رشاج الليل( 

أو كم������ا يقول القزوين������ي يف كتابه )عجائب  ا

املخلوقات وغرائب املوجودات( دويبة تفتك 

ر�شة وهي ح�رشة كن�شف العد�شة تقر�س  بالأ

اخل�شب اإذا ما األقيت يف خمرة عتيقة وتركت 

يف �شدفة ودفنت يف و�شط الدار.

ترعرع ديك اجلن يف حم�س. اأما اأ�شله 

فمن )�شلمية وه������ي مدينة قريبة من حماه، 

اأما م�شكنه فيقول اأده������م اجلندي يف كتابه 

أن������ه كان يف دار واقعة  دب والفن، ا اأعالم الأ

يف ح������ي باب الدريب بحم�������س بدخلة حارة 

ال�رشفا بال�شاحة املعروفة ب�شليبة الع�شياين 

وهي ما زالت معروفة بدار ديك اجلن حتى 

ن. الآ

دفعه حب������ه ال�شديد لبالده اإىل البقاء يف 

حم�س مدى حياته، متنقاًل بني ريا�شها الغناء 

وحوانيتها ال�شاخبة احلمراء، خمالفاً بذلك 

معظم �شعراء ع�رشه الذين كانوا يتنقلون بني 

بغداد وم�رش �شعياً وراء ال�شهرة واملال، وهو 

غاين  واإن غادر حم�س كما يذكر �شاحب الأ

أو دم�شق تهرباً  فلكي يزور �شلمية منبع اأ�شله ا

أ�شعد  من عقاب ال�شلط������ان، غري اأن الدكتور ا

طل�س يذكر يف كتابه )م�رش وال�شام يف الغابر 

( ما يخال������ف مع ما اأجمع عليه 
)2(

واحلا�رش

املوؤرخ������ون. فيقول نقاًل ع������ن ال�شيوطي اأن 

أنه زار م�رش بعد رحلة اأبي نوا�س  ديك اجلن »ا

أ�شعاراً كثرية ل يعرفها غري  عنه������ا، فوجد له ا

امل�رشيني«.

�سعره قليل جدًا

اإن م������ا و�شل اإلينا م������ن �شعر ديك اجلن 

قلي������ل ج������داً بالن�شب������ة مل������ا و�شل م������ن �شعر 

معا�رشي������ه وقد ذكر ابن خل������كان يف وفيات 

أبا بك������ر اخلرايطي ذكر يف  عي������ان)3( اأن ا الأ

كتاب )اعتالل القل������وب( حديث ديك اجلن 

و�شعره واأن لل�شاعر كل معنى ح�شن. غري اأن 

الكتاب امل�شار اإليه مفقود.

وهك������ذا مل يبق من �شعر دي������ك اجلن اإل 
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القلي������ل املبعرث يف اأمهات الكتب غري اأن هذا 

آة �شافية  القليل، فيه ال�شدق كل������ه، فهو مرا

تعك�س حياة ال�شاعر ب������كل جتاربها وتعطينا 

�شيل  �ش������ورة وا�شحة لعبقريت������ه باإبداعه الأ

واإح�شا�ش������ه املرهف وخيال������ه املبدع املجدد. 

وخا�شة من خ������الل ا�شتعرا�������س ق�شة حبه 

املثرية والفريدة والتي ا�شتنفزت معظم �شعره 

واأجوده.

ولعلن������ا ل نخرج عن ح������دود احلق حني 

نق������ول اإن �شع������ر دي������ك اجل������ن يف حينه كان 

بداع وال�شمو. ففي  على درجة كب������رية من الإ

وىل حني كان �شعره تعبرياً حياً عن  املرحلة الأ

حب �شادق عميق يفج������ر ينابيع ال�شعور يف 

أبيات������ه خفيفة مثرية م�شحونة  نف�شه، فتاأتي ا

عاطفة ورقة وجمالً ويف املرحلة الثانية اإىل 

مل املبدع يع�رش قلبه فياأتي �شعره قطعاً من  الأ

ن�شانية. وبهذا ا�شتطاع ديك اجلن  الذات الإ

أت������ي بتجربة �شعري������ة. اإمنا هي جتربة  اأن يا

�شادق������ة وخمل�شة لتجربة حياتية تكاد تكون 

فريدة ويتيمة طوال ع�شور عديدة.

حكاية حب حقيقية

ذلك اإن حكاية حبه حكاية حقيقية تتميز 

عن غريها بكونها واقعاً ل تلفيق خيال.

وحبيب������ة ديك اجلن حبيب������ة حقيقية لها 

اأو�شافه������ا اخلا�شة، وهي متميزة عن غريها 

وم������ا قال فيها مبتكر وجدي������د مل ن�شمعه من 

قبل.

يروي لن������ا التاريخ اأن دي������ك اجلن اأحب 

أبو  فت������اة ن�رشانية من اأهل حم�������س ي�شميها ا

�شفهاين )ورد( ويدعوها ابن خلكان  الفرج الأ

)دينا(. وقد ه������ام بها ال�شاعر هياماً �شديداً 

حتى مل يعد يطيق احلياة بدونها.

�شالم  فلم������ا ا�شتهر به������ا دعاه������ا اإىل الإ

ليت������زوج به������ا، فاأجابته اإىل طلب������ه، لوقوعها 

أ�شلمت على يده  بحبه له������ا ورغبته فيه������ا وا

فتزوجها )الغاين(.

ويب������دو اأن ال�شاعر عانى كث������رياً قبل اأن 

يك�شب قلب حمبوبته، فاعتل ج�شمه واإذا جاء 

نه يبحث عن  الطبي������ب ملعاجلته �شخر منه لأ

مكان الداء يف ج�شمه والداء يف قلبه.

ج�ّس الطبيب يدي جهاًل فقلت له

يدي فخل  قلبي  يف  املحبة  اأن 

وراح طيفها يالزم������ه يف يقظته ومنامه، 

وي�شغل������ه يف حله وترحاله ومع ذلك فهو باق 

على حبها.

قويل لطيفك ينثني عن م�سجعي وقت الهجوع

كي اأ�سرتيح وتنطفي نار توؤجج يف ال�سلوع

كف على فرا�س من دموع دنف تقلبه الأ
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وي�������رشخ ديك اجلن م�شتحلف������اً احلبيبة 

بامل�شي������ح اأن تريح قلبه امل�شني، وهو ما كان 

أول������ع بال�شلب������ان والرهبان. وم������ا كان دخل  ا

الكنا�س لولها:

ع�ساك بحق عي�ساك مريحة قلبي ال�ساكي

فاإن احل�س قد ولك احيائي واهالكي

واأولعني �سلبان ورهبان ون�ساك

ومل اآت الكنا�س عن هوى فيهن لولك

وكذل������ك ي�شتحلفها مب������كان ال�شليب يف 

�شدرها وباخل�رش الهيف واخلال يف اخلد 

واحلاجب البهي:

ل مكان ال�سليب يف النحر منك وجمرى الزنار يف اخل�رش

واخلال يف اخلد اذا ا�سبهه وردة م�سك على ثرى ترب

وحاجب قد خطه قلم احل�سن بحرب البهاء ل احلرب

واقحوان بعنيك منتظم على �سبيه حدائق اخلمر

بيات مثرية،  اإن طريقة الق�شم يف هذه الأ

فه������و ل يق�شم بال�شليب ب������ل بال�شدر الذي 

احت������وى ال�شلي������ب، ول يحل������ف بالزنار، بل 

هيف، كذلك  مبجرى الزنار على اخل�رش الأ

ت�شبيه اخلال يف اخلد بوردة م�شك على تراب 

من ذهب، واحلاجب الذي خطه قلم احل�شن 

بحرب البهاء. كلها ت�شابيه مبتكرة نلم�س فيها 

جدة اخليال وروعة ال�شورة.

وينجح ديك اجلن با�شتمالة قلب حمبوبته 

فيجتم������ع بها، ويبوح لها بحب������ه فتبادله حباً 

أع������ني الوا�شني  بح������ب، وتن�رشف حم������اذرة ا

عا�ش������ة من غيظه������ا لفراقه عل������ى اأ�شابعها 

العنابية باأ�شنانها:

ودعتها لفراق فا�ستكت كبدي

و�سبكت يدها من لوعة بيدي

وحاذرت اأعني الوا�سني وان�رشفت تع�س من 

غيظها العناب بالربد

فكان اأول عهد العني يوم ناأت

بالدمع اآخر عهد القلب باجللد

يف تل������ك اللحظة عرفت عني ديك اجلن 

ول مرة، وع������رف قلبه نفاذ ال�شرب  الدم������ع لأ
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خر مرة. لآ

امرة املوؤ

)اإل اأن الزم������ان الغادر �ش������ق عليه هناء 

قلب������ني متحابني فراح يتاآم������ر عليهما ليختم 

تلك احلكاية الغرامي������ة املثرية بفاجعة يهتز 

بها �شمري كل اإن�ش������ان فقد كان لديك اجلن 

أب������ا الطيب يعظه وينهاه عن  ابن عم يدعى ا

حياة الله������و واملجون، ويدخ������ل على جمل�شه 

في�شتخ������ف به وبندمائه، فت������اأذى ديك اجلن 

منه وهجاه بق�شيدة مطلعها

م����ولت����ن����ا ي�����ا ُع��������الم م��ب��ت��ك��رة 

ف���ب���اك���ر ال���ك���اأ����س يل ب����ال ن��ظ��رة

)ويظهر اأن ه������ذه الق�شيدة قد �شاعت، 

وانت�������رشت كث������رياً، فاأق�شت اب������ن عمه فراح 

يرتب�������س به ليوقع������ه يف حبائل������ه، وكانت اإن 

أت������ت الفر�شة املنا�شب������ة، فاأع�رش ديك اجلن  ا

واختل������ت حال������ه، ورحل اإىل �شلمي������ة قا�شداً 

حمد بن عل������ي الها�شمي، فاأقام عنده مدة  لأ

طويلة، ووج������د فيها ابن عمه فر�شة �شانحة 

أنها تهوى غالماً  أته ا لي�شيع عل������ى )ورد( امرا

له وتخونه، وقرر ذلك عند جماعة من اأهل 

بيته وجريانه واإخوانه، و�شاع ذلك اخلرب حتى 

اأتى عبد ال�ش������الم، فكتب اإىل اأحمد بن علي 

الها�شم������ي ي�شتاأذن������ه يف الرجوع اإىل حم�س، 

أة، فاأذن له فعاد  ويعلمه ما بلغه من خري املرا

اإىل حم�س، وكان ابن عم������ه اأر�شد له قوماً 

يعلمون������ه مبوافاته باب حم�������س، فلما وافاه 

خرج اإليه م�شتقباًل ومعنفاً على مت�شكه بهذه 

أ�شاد  أة بعد م������ا �شاع ذكرها بالف�ش������اد وا املرا

أنها اأحدثت يف غيابه  عليه بطالقها واأعلمه ا

حادثة ل يحمل به معها املقام.

ود�������س الرجل الذي رماها به وقال له اإذ 

اأقدم عبد ال�شالم ودخ������ل منزله فقف على 

باب������ه كاأنك ل تعلم بقدومه ون������اد با�شم ورد 

أن������ا فالن فلما نزل  ف������اإذا قال من اأنت فقل ا

ألق������ى ثيابه �شاألها عن  عب������د ال�شالم منزله وا

اخلرب. واأغلظ عليها، فاأجابته جواب من ل 

يعرف عن الق�شة �شيئاً، فينا هو يف ذلك اإذ 

قرع الرجل الب������اب فقالت من هذا!؟ فقال: 

أنا ف������الن، فقال لها عبد ال�ش������الم، يا زانية  ا

مر �شيئاً.  أن������ك ل تعلمني عن هذا الأ زعمت ا

ث������م اخرتط �شيف������ه ف�رشبها ب������ه حتى قتلها 

وبل������غ ال�شلطان اخل������رب فطلب������ه، فخرج اإىل 

أياماً وكتب اأحمد بن علي  دم�شق فاأقام فيها ا

الها�شم������ي اإىل اأمري دم�شق اأن يوؤمنه ويتحمل 

عليه باإخوانه حتى ي�شتوهبوا خيانته. فقدم 

اإىل حم�س وبلغه اخلرب على حقيقته و�شحته 

وا�شتيقنه، فندم ومكث �شهراً ل ي�شتفيق من 

البكاء ول يطعم م������ن الطعام اإل ما يقيم به 

رمقه )الغاين(.

أنه كان لديك اجلن  ويذكر ابن خل������كان ا
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غالم ا�شمه و�شيف لفقوا حوله تهمة خيانة 

�شي������ده يف غياب������ه وقد قتله دي������ك اجلن مع 

أته. امرا

اأثر الفاجعة

ل �شك اأن هذه الفاجعة قد �شقلت نف�س 

أره������ف اإح�شا�شه وجعله ل  ال�شاع������ر، فالدم ا

أوتار القلوب كلها، كذلك  ينق������ر وتراً اإل يهز ا

رقت عبارته و�شل�شت فان�شجم املعنى واملبنى 

ان�شجاماً تاماً.

بعد قتل احلبيبة مر �شعر ديك اجلن يف 

�شاعة مازالت  ول وفيه كان������ت الإ طوري������ن الأ

تن�رش �شمها يف عروقه. فهو م�شدقها ومقتنع 

بها والثاين انق�شعت غمامة املوؤامرة �شده.

أبية،  ول يظهر ال�شاعر بنف�س ا يف الطور الأ

يتغل������ب فيها اخللق عل������ى العاطفة وال�رشف 

مل الو�شيع. اإنه مقتنع مبا ح�شل واأن  على الأ

حبيبته نالت جزاءها.

لك نف�س مواتية واملنايا معاديه

اأيها القلب ل تعد تهوى البي�س ثانية

لي�س برق يكون اأخلب من برق غانيه

خنت �رشي ومل اأخنك فموتي عالنية

أنه ل  ويتمن������ى ل������و مل يتزوجها. ويعل������ن ا

يبك������ي على ما ارتكبت يداه بل يبكي على ما 

ارتكبت من اإثم:

ذل���ك  واإىل  نل���ت  بعطف���ك  اأك���ن  مل  ليتن���ي 

الو�سال و�سلت

فال���ذي من���ي ا�ستمل���ت علي���ه الع���ار م���ا قد 

عليه ا�ستملت

لئم يل بجهله وملاذا اأنا وحدي اأحببت ثم 

قتلت

�س���وف اآ����س ط���ول احلي���اة واأبكي���ك عل���ى ما 

فعلت ل ما فعلت

بعد معرفته احلقيق������ة دخل ديك اجلن 

مرحل������ة جديدة فج������رت يف اأعمال������ه ينبوع 

�شاعرية فذة فاإذا ق�شائده موحدة املو�شوع 

أبياتها وتتح�شن وتتح������د اأع�شاوؤها  آل������ف ا تتا

وتلتئم فت�شعر اأن احلي������اة تدب فيها اإ�شافة 

اإىل اأن �شفاءه������ا امل�رشق والعاطفة املخل�شة 

املادة الت������ي تلهبها مت�ش������ان اأع�شاب القلب 

فينتف�س ويرتع�س.

ويتذك������ر احلادثة امل�شوؤومة في�شف كيف 

هوى بحبيبته بح������د ال�شيف، وقلب يرجتف 

من فظاع������ة ما عمل وكيف خ������رت �رشيعة 

كاملهاة:

وزنبقة ع���ذب الثنايا وجدته���ا على خطة 

فيها لذي اللب كاف

فا�سل���ت ح���د ال�سي���ف يف جروحه���ا وقلب���ي 

عليها من جوى الوجد يرجف 

فخ���رت كما خرت مه���اة اأ�سابه���ا اخوقن�س 

م�ستعجل متع�سف

اإن النف�������س احل�شا�ش������ة ل ميك������ن لها اإل 
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اأن تهت������ز عند قراءة ه������ذا املقطع ففيه اأكرث 

أزلية  م������ن كالم �شعري جميل، في������ه حقيقة ا

ج�شده������ا ال�شاعر ال�ش������وري الكبري يف واقع 

�شعري فائق ال�شمو:

ويتوجه ديك اجلن اإىل حبيبته يخاطبها 

أنه عن قريب  وي�شاألها اأن تعاينه، حتى يتيقن ا

�شيجتمع بها يف القرب.

ا�ساك���ن حف���رة وق���رار حلد مف���ارق خلد من 

بعد عهد

اأجيبين���ي اإن قدرت على جوابي بحق الود 

كيف ظللت بعدي

اأما واهلل لو عاني���ت وجودي اإذ ا�ستعربت يف 

الظلمات وحدي

اإىل اأن يقول:

يقول قتلتها �سفها وجهاًل وتبكيها بكاء لي�س 

يجدى

ك�سي���اد الطي���ور ل���ه انتح���اب عليه���ا وه���و 

يذبحها بحد

غ������اين اإن ديك  ختام������اً يقول �شاحب الأ

اجلن �شاعر جمي������د يذهب مذهب اأبي متام 

وال�شاميني يف �شعره، وطريقة ال�شاميني تقوم 

على اجلزالة والعذوبة والف�شاحة وال�شال�شة 

اأما خليل مردم فريى يف كتابه �شعراء ال�شام، 

اأن �شعر ديك اجلن على العموم يوافق هواه، 

جزل من�شجم و�شنعت������ه اللفظية اأخف على 

نها مع ح�شنها  النف�������س من �شنعة اأبي متام لأ

أثراً ظاهراً عليها، فقد كان  ل جند للكلف������ة ا

مقت�شداً فيه������ا وت�شبيهاته وا�شتعارته ح�شنة 

�شائغة.

وي������رى غ������ازي برك�������س اأن اأهمي������ة �شعر 

ديك اجلن تع������ود اإىل �ش������دق العاطفة واإىل 

املعاين اجلديدة التي �شبق يف ابتكارها واإىل 

�شلوب الث������وري اجلديد الذي اأدخله على  الأ

أبو نوا�س. ال�شعر مع زميله ا

املراجع وامل�صادر :

دب والفن اأدهم اجلندي. اأعالم الأ

م�رش وال�صام يف الغابر واحلا�رش د.اأ�صعد طل�ض.

عيان ابن خلكان. وفيات الأ

�صفهاين. بي فرج الأ غاين لأ الأ

�صعراء ال�صام خليل مردم بك.

¥µ
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أدباء  يعي�������س يف الالذقية، عرو�س ال�شاحل ال�شوري، وهو مل يفعل ما فعله ا

وكّتاب �شوريون، ما اإن �شعروا مبواهبهم تتفجر، واأقالمهم تتحفز لالنق�شا�س 

بي�س، حتى هج������روا مدنهم وقراهم وج������اوؤوا اإىل العا�شمة،  على ال������ورق الأ

دبية النا�شئة اأكرث يف دم�شق.. مكث يف مدينته، وانت�رش  لي�شهموا يف احلركة الأ

منه������ا، و�شار روائياً بارزاً، ومل يكتف بذلك، بل افتتح داراً للن�رش يف الالذقية. 

اأديب وقا�س �سوري. 

نبيل �سليمان:

روائي ونا�رش بارز

❁

ò

❁

حـــــــــو�ر : عادل �أبو �شنب
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ميانه باأن املكان ل  �شماها دار احلوار، رمبا لإ

ديب، بل املوهبة هي التي تخلقه. يخلق الأ

اإنه الروائي ال�شوري البارز ال�شديق نبيل 

�شئلة  �شليم������ان الذي �رشين اأن اأوج������ه اإليه الأ

عن بعد ويجيب عن بعد.

املولد، الن�ساأة، الدرا�سة؟

• ولدت يف �شافيتا عام 1945، حيث كان 

نه كان ينقذف  والدي يعمل يف ال������درك، ولأ

من خمفر اإىل خمف������ر يف اأنحاء �شورية، فقد 

ن�شاأت متنقاًل. 

أذك������ر �شيئاً، اإذ غادرناها  من �شافيتا ل ا

أنا يف الثالثة. من عامودة ومن  اإىل عامودة وا

الدربا�شية ومن الع�شامية ومن قبور البي�س، 

اأحتفظ بذكريات �شبابية ماتعة، وهي اأماكن 

ربع������ة يف اأق�شى ال�شمال ال�رشقي  قامة الأ الإ

من �شوري������ة )اجلزيرة(. وم������ن هناك طرت 

م������ع اأ�رشتي اإىل عني ظاط التي عرب ا�شمها 

ف�ش������ار عني الن�رش، وه������ي من ريف حم�س، 

أي�شاً، فاإىل  فاإىل حدي������دة من ذلك الري������ف ا

تلكلخ.

أنهيت درا�شتي  ماك������ن الثالثة ا يف تلك الأ

أنهيت  البتدائية. وبني الدريكي�س وطرطو�س ا

أنهيت  عدادي������ة. ويف الالذقية ا درا�شت������ي الإ

درا�شت������ي الثانوية، ومنها حمل������ت البكالوريا 

نن������ي كنت يف ال�شابعة ع�رشة،  ال�شناعية، ولأ

مل اأمتك������ن م������ن وظيف������ة. وب�شب������ب الفقر، مل 

اأمتك������ن م������ن متابع������ة الدرا�ش������ة يف دم�شق، 

أنتظر يف القرية التي ينتمي  فق�شيت �شن������ة ا

لها وال������دي )البودي- ريف جبل������ة( وبنهاية 

تلك ال�شنة حمل������ت البكلوريا العامة- الفرع 

العلم������ي. وب�شبب الفقر ثاني������ة مل اأمتكن من 

حلمي بدرا�ش������ة الهند�شة يف دم�شق، فعملت 

معلماً بالوكال������ة يف قريتي، وتابعت الدرا�شة 

داب- ق�شم  اجلامعي������ة عام 1963 يف كلية الآ

اللغ������ة العربي������ة. وقد ظلل������ت اأخطط ثالث 

�شنوات للتوفري ومتابعة الدرا�شة يف الهند�شة 

فف�شلت، وهك������ذا تخرجت من اجلامعة عام 

1967، وتقدم������ت مل�شابق������ة املدر�شني، وكان 

أي�شاً يف  اأن عينت يف الرق������ة، حيث �شجلت ا

اجلامعة اللبنانية يف ق�ش������م اللغة الفرن�شية 

ل�شن������ة واح������دة، وحيث تقدم������ت عام 1968 

ملنح������ة للدكتوراه يف فرن�ش������ا، لكن طالباً من 

ذوي احلظ������وة املكينة يومئذ حّل حملي، اهلل 

ل ي�شاحمه.

- ه���ل �رشت روائيًا باملوهبة، اأم باجلهد 

واملثابرة، اأم بالثنني معًا؟ وكيف؟ 

• يف �شي������ف 1959، بع������د امتحان������ات 

أياماً مع ال�شديق  عدادية، ق�شيت ا ال�شهادة الإ
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اإ�شماعيل �شالمة. يف قريته )القم�شية( من 

أبو  ري������ف طرطو�س. هناك ا�شرتي������ت دفرتاً )ا

ع�رشين �شفحة بفرنك������ني( وهناك كتب ابن 

ربع������ة ع�رش عاماً ما ح�شبه رواية، عنوانها  الأ

)غزالتي مها( وا�ش������م بطلها )نبيل( واحلوار 

فيها بالعامية امل�رشي������ة، وقد انتهيت بنهاية 

الدفرت، وبانتحار العا�شقني نبيل ومها، ور�شم 

املراهق ال������ذي يحلم باأن يك������ون كاتباً، عدة 

ر�شوم يف �شفح������ات الرواية، متاماً كما كان 

أ. يرى يف الروايات امل�رشية التي يقرا

مازل������ت اأحتفظ بذل������ك الدفرت يف حرز 

أ لتوفيق  حريز. وكن������ت يف تلك الفرتة اق������را

أن�ش������ى: الرب������اط املقد�������س-  احلكي������م –ل ا

أن�شى:  وحممد عب������د احلليم عب������د اهلل- ل ا

�شجرة اللبالب- واإح�شان عبد القدو�س- ل 

أنا حرة.. ولئن كان اأر�شني لوبني يف  أن�ش������ى: ا ا

آنئذ، فقد كان فيها )نقائ�س جرير  قراءاتي ا

والف������رزدق(، وهو ما ا�شتك������ربه علي ال�شاعر 

أ�شتعري من  الراحل حامد ح�شن ح������ني راآين ا

أنا يف ال�شف  مكتب������ة اإعدادية دريكي�������س، وا

الثامن، ع�شية النتقال اإىل طرطو�س.

هل كانت الكتابة املراهقة )غزالتي مها( 

أم اإىل جهد؟ هذا ما ل  اإ�ش������ارة اإىل موهب������ة ا

أثناء درا�شتي  أنني ا اأعرفه. لكن ما اأعرفه هو ا

الثانوية ال�شناعية، كنت مدمناً على املطالعة 

يف املركز الثقايف، مثل اإدماين على ال�شينما. 

ويف دفرت �شغ������ري للمذكرات يع������ود اإىل عام 

أنني كتبت  1961 –كنت يف الثاين الثانوي- ا

هذا اليوم ق�شة )احل������ذاء( التي ل اأحتفظ 

بها ول اأذكر �شيئاً منها.

م������ن املفرت�������س اأن تك������ون مي������ول طالب 

ال�شناعة واحلامل بالهند�ش������ة، ميولً علمية، 

دب  ولكن هذا ال������ذي انته������ى اإىل درا�شة الأ

أ�شاتذة اأج������الء )�شكري  العربي عل������ى ي������د ا

فغاين  في�ش������ل و�شبحي ال�شال������ح و�شعيد الأ

�شرت و..(  و�شاكر الفح������ام وعبد الك������رمي الأ

�شي�رشع وه������و يف ال�شنة الثالثة بكتابة رواية، 

ول������ن يتمكن من اإكماله������ا. وبعد التخرج من 

اجلامعة، �شيكرر املحاولة، و�شتكتمل بعنوان 

خر(. لكن هذه املحاولة ل  )نحو ال�شيف الآ

دراج، يف حرز حريز. ويف عام  تزال ط������ي الأ

وىل  1969 كررت املحاولة، فكانت الرواية الأ

)ينداح الطوفان( التي �شدرت عام 1970.

ن، وبعد قرابة اأربعني �شنة، وبعد �شبع  والآ

ع�رشة رواية، بينه������ا رباعية نافت �شفحاتها 

لف������ني وثالثمئة، بعد كل ذلك، اأدرك  على الأ

عي�س لول الرواية، لول قراءة  أنني ما كنت لأ ا

الرواية وكتابتها، فهل هذا من جماع املوهبة 
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أ�شتاذ  واجلهد؟ ها هو ال�ش������وؤال يعود لك يا ا

عادل.

- عرف���ت كروائ���ي �س���وري ب���ارز، فما هو 

اأقرب اأعمالك اإليك؟ وما هو اأهمها براأيك؟ 

وملاذا؟ 

• من ثمانيني������ات القرن املا�شي، ي�شتوي 

لدي اأن اأقول اإن الرواية )امل�شلّة( اأو )هزائم 

قرب اإيّل. فاإذا كان يف رواية  مبكرة( هما الأ

أو اآخر من روحه،  أو اأخرى، لكاتب ما، قدر ا ا

قرب اإليه،  فاإن رواية بعينها قد تكون هي الأ

أو املفا�شل ال�شريية  مل������ا فيها من اللحظ������ات ا

هم م������ن حياة الكاتب. وق������د يكون �شبب  الأ

)القرب( هو ما يف رواية بعينها من املغامرة 

أي�شاً،  الفنية احلا�شمة للكاتب. وهذا متوفر ا

بالن�شب������ة يل، يف رواية )امل�شلّة( التي غامرت 

باأن يحم������ل ا�شم ال�شخ�شي������ة املحورية فيها 

ول )نبي������ل(، كما غامرت با�شتثمار  ا�شمي الأ

الوثيق������ة يف كل م������ا يت�شل بح������رب 1973، 

قل من املحرمات،  وباحلفر يف واحد على الأ

ح������زاب  يتعل������ق باملوؤ�ش�ش������ة الع�شكري������ة وبالأ

ال�شيا�شية.

م������ن جه������ة اأخ������رى، ومما �ش������در يل يف 

خرية، تبدو )جماز الع�شق-  ال�شنوات الع�رش الأ

ربع التالية التي �شدرت  1998( والروايات الأ

قرب اإيّل. ففي كل  بني 2000 و2006، هي الأ

من هذه الروايات م������ن اللحظات واملفا�شل 

ال�شريية احلا�شمة واحل�شا�شة، روحاً وج�شداً، 

ف�شاًل عن املغامرة الفنية يف )جماز الع�شق( 

حي������ث اختفت عالم������ات الرتقي������م، ما عدا 

النقطت������ني املتعامدتني وكذلك كانت مغامرة 

ا�شتثم������ار الرحل������ة يف رواي������ة )يف غيابه������ا( 

واحلفر يف املحرم تل������و املحرم، من ال�شجن 

أة يف رواية )�شمر  ال�شيا�شي واجلنائي للم������را

اللي������ايل( اإىل انهيار �شد زي������زون واإىل حرية 

العتق������اد يف رواي������ة )درج الليل درج النهار( 

اإىل �شياغة النم������وذج الديكتاتوري )�شليطا( 

خرية )دلعون(.. يف روايتي الأ
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وبعد كل ذلك، لي�ش������ت اأي من الروايات 

ه������م بني ما كتب������ت، فيما  ال�شابق������ة هي الأ

هم هو ما اأح�شبه م�رشوع العمر  اأح�شب. فالأ

الذي ا�شتنزف �شبع �شنوات ونيف من عمري، 

اإنه رباعية )مدارات ال�رشق(. اأما ملاذا؟ فلي�س 

أنه اجلن������ون. لول اجلنون  لديَّ ج������واب اإل ا

أ�شت������اذ عادل، هل يعم������ل كاتب يف رواية  يا ا

�شب������ع �شنوات ونيف، ومب������ا ل يقل عن اثني 

أربع ع�رشة  ع�رش �شاعة يومياً، وغالباً ما يبلغ ا

�شاعة؟ لول اجلنون هل يكتب كاتب يف هذا 

الزمن، رواية باألفني وثالثمئة �شفحة؟

- اأي���ن ت�سح نف�سك كروائ���ي، اأي اإىل اأية 

مدر�سة تنتمي؟  

• �شاأجل������اأ اإىل اجل������واب التقليدي الذي 

أنه ي�شدق هذه امل������رة: النقد اأدرى  اأح�ش������ب ا

أو تلك. غري اأين  بت�شنيف������ي يف هذه املدر�شة ا

اأ�شي������ف اأنه من ح�شن حظ������ي وحظ الرواية 

التي اأحاولها، اأن عه������د الت�شنيف املدر�شي 

قل، قد تراجع وهان،  أنه، على الأ أو ا قد وىّل، ا

حتى بات بال �شاأن.

عندم������ا جئت اإىل ع������امل الرواي������ة مل اأكن 

مدّرع������اً بالنق������د ال������ذي ي�شن������ف الروايات 

وكّتابه������ا. مل تهيئن������ي اجلامع������ة لذل������ك، ول 

غرارة ال�شن، فقد ظهرت )ينداح الطوفان( 

أن������ا يف اخلام�شة والع�رشي������ن. لكن املدر�شة  وا

الواقعية النقدية والواقعية ال�شرتاكية كانتا 

مهيمنتني على امل�شهد الروائي ال�شوري وغري 

ال�شوري. وكنت اأرغب باأن اأكون حتت مظلتي 

املدر�شتني معاً، لكنها رغبة حمدودة الوعي، 

أو غ������ري واعية اإن �شئ������ت، نقدياً. وقد بداأت  ا

آنئذ من  ري������اح الواقعية ال�شحرية تهب علينا ا

اأمري������كا الالتينية. كما ب������داأت قراءاتي يف 

دبي تفع������ل فعلها، مثلها مثل الفكر  النقد الأ

النق������دي بعام������ة. ول ري������ب اأن بقائي خارج 

التنظيمات احلزبي������ة املارك�شية واملتمرك�شة 

و�شواها وعالقت������ي ببوعلي يا�شني املارك�شي 

النقدي غري املتحزب، وباأمثاله، كل ذلك قد 

ن تكون خارج  �شاه������م يف اختيار روايات������ي لأ

أ  الت�شنيف املدر�ش������ي. واأظن اأن ذلك قد بدا

يعرب عن نف�شه بق������وة منذ رواية )جرماتي(، 

وذلك ع������رب التخفف من اجللجل������ة الثورية 

والرطانة الطبقية وال�شخب الي�شاري، ولكن  

-ا�شتطراداً- لي�������س على الطريقة ال�شفيقة 

الت������ي راجت بعدئ������ٍذ، بعد �شق������وط الحتاد 

ال�شوفيات������ي وكواكبه وبعد ح������رب اخلليج، 

مركة وما  اأعن������ي طريقة تبديل العمائ������م بالأ

مركة. اأدراك ما الأ
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- اأع����رف اأن����ك كاتب رواي����ة واقعية، فهل 

اأن����ت حماف����ظ عل����ى ه����ذا اخل����ط؟ وم����ا راأي 

النقاد؟

• يعي������دين هذا ال�ش������وؤال اإىل �شابقه، من 

جهة، ومن جهة اأخرى اأقول: رمبا كنت  كما 

وىل، يف  تذك������ر، ولكن فقط يف اخلط������وة الأ

رواية )ين������داح الطوفان(. وم������ن املوؤكد، يف 

زعم������ي، اأن جذراً )واقعياً( ما قد ظل قائماً 

أ�شغل نف�شي  أنني مل ا هم ا يف روايات������ي. لكن الأ

أو باأن اأحافظ على  اإطالقاً باأن اأكون واقعياً، ا

مر مل اأفكر فيه قط، ومل  خط واقعي. هذا الأ

أ�شع اإليه. لكنني �شعيت اإىل اأن تكون رواياتي  ا

أو تاريخ������اً فنياً  ل�شان������اً للع������وام واملهم�شني ا

للم�شكوت عنه يف التاريخ. وعرب هذا ال�شعي 

حاول������ت اأن اأجرب يف بن������اء روائي خمتلف، 

وغام������رت يف ا�شتثمار ال������رتاث ال�رشدي ويف 

التفاعل الروائي مع الفنون )املو�شيقا والفن 

الت�شكيل������ي(، و�شوى ذلك م������ن تلوين ال�شكل 

وتفتيق������ه ومن القرتاح������ات اجلمالية. وبني 

أ�شار  أ�شار اإىل ذلك مراراً، مثلما ا النق������اد من ا

آخ������رون اإىل احلداثة يف بع�س رواياتي واإىل  ا

خر، واإىل ما بعد  الكال�شيكي������ة يف بع�شها الآ

احلداثة يف بع�س ثالث.

- ما راأيك باحلركة الروائية يف �سورية، 

من �سبقك ومن واكبك ومن تبعك؟ 

• احلرك������ة الروائي������ة يف �شورية هي اأولً 

رائ������دة. فبعد اأن راج لوقت طويل اأن الرواية 

وىل هي )زين������ب( ملحمد ح�شني  العربي������ة الأ

هيكل، تبني اأن البداي������ة كانت مع فرن�شي�س 

املرا�������س يف )غابة احلق-1865(. واإذا كانت 

ن تن������اط باللبناين خليل اخلوري  البداية الآ

يف روايته )َوْي اإذن ل�شت باإفرجني- 1860( 

�ش������ارة هنا تذه������ب بق������وة اإىل ما كانت  فالإ

علي������ه �شورية ولبن������ان يف العهد العثماين يف 

القرن التا�شع ع�رش، وحتى تق�شيمات �شايك�س 

أي�شاً اإىل قرب  �شارة تذهب بقوة ا وبيكو. والإ

العهد بني فرن�شي�س املرا�س وخليل اخلوري، 

ورمب������ا كان ل يخلو من الدلل������ة اأن الف�شاء 

كرب لرواية اخلوري ه������و حلب التي كانت  الأ

كذلك ف�شاء رواية املرا�س الرائدة.

وق������د توا�شلت ريادة احلركة الروائية يف 

�شارة بقوة  �شوري������ة من بعد، وهنا تذه������ب الإ

رناوؤوط  اإىل ميخائيل ال�شق������ال ومعروف الأ

و�شكيب اجلابري، على اختالف ما بينهم.

أ�شميه بال������ولدة الثاني������ة للرواية  فيم������ا ا

العربية، والتي يتوجها جنيب حمفوظ، داأبت 

خالل ال�شنوات املا�شية على التذكري مبا كان 
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م������ن م�شاهمة روائية �شورية يف تلك الولدة. 

ومن اأمثلة ذلك )امل�شابيح الزرق( حلنا مينة 

و)مكاتيب الغ������رام( حل�شيب كيايل. على اأن 

هم ه������و اأن احلركة الروائي������ة يف �شورية  الأ

قد ب������داأت تخ�ش������ب على ي������د اجليل الذي 

�شبقن������ي مبا�رشة، كما جتلى يف روايات هاين 

أيام  الراهب )املهزومون( وكولي������ت خوري )ا

معه( ووليد اإخال�شي )�شتاء البحر الياب�س(. 

ول نن�������س هنا كتاب الق�شة من ذلك اجليل، 

يف اخلم�شينيات من الق������رن املا�شي، ثم يف 

ال�شتيني������ات، والذين �رشعوا يكتبون الرواية، 

أبو �شنب. مثل �شدقي اإ�شماعيل وعادل ا

لقد حاولت منذ ع������ام 1982 اأن اأ�شيء 

كل هذه اجلهود الروائية التي �شبقت جيلي، 

أو الغن ما نالها.  والت������ي نالها من التعتي������م ا

أنني دخل������ت اإىل امل�شهد  ومن ح�ش������ن حظي ا

الروائي يف مطل������ع ال�شبعينيات التي �شهدت 

فوران������اً ثقافياً متنوعاً. وه������ا هو الزمن قد 

دار دورت������ه �رشيعاً ج������داً، وعنيفاً جداً، على 

أو  أو النقد ا ب������داع ا اأي م�شت������وى �شئت، يف الإ

أو.. وعرب  أو احل������ب ا أو الفل�شفة ا ال�شيا�ش������ة ا

ربعة الت������ي ان�رشمت مل تفتاأ  ه������ذه العقود الأ

احلركة الروائية يف �شورية تزدهر، ويا لكرثة 

�شماء التي ظهرت واندث������رت روائياً، من  الأ

جيلي وممن �شبقوين.

لق������د غيب املوت عب������د ال�شالم العجيلي 

واأديب نحوي وه������اين الراهب –مثاًل- لكن 

اآخرين اأحياء غادروا امل�شهد الروائي ل�شبب 

خر. وبالطب������ع، ل ميكن اأن اأ�شف ذلك  اأو لآ

املغ������ادرة بالنهائية مادام هوؤلء اأحياء، ولكن 

أي������ن ه������و مثاًل عب������د النبي حج������ازي اليوم  ا

كروائي؟

أ�شم������اء كثرية  ن نف�ش������ه، ظه������رت ا يف الآ

ربع������ة املا�شية.  وجدي������رة خالل العق������ود الأ

وكالعه������د دوم������اً، يعلو ال�شخ������ب مع تعاقب 

جيال، ويظهر كثريون وكثريات، ويح�شدون  الأ

ويح�ش������دن اجلوائ������ز، ويعل������و الهدي������ر يف 

ال�شا�ش������ات واملوؤمترات وال�شحف، ثم يذهب 

الزبد جفاء.

�شوات الروائية اجلديدة  لقد تابع������ت الأ

خالل ال�شنوات الع�������رش املا�شية، من �شورية 

ومن كافة الب������الد العربية تقريب������اً. وكتبت 

مراجع������ات ملئات الروايات مم������ا كتبت تلك 

�شماء  أنا كب������ري العت������زاز بالأ �ش������وات. وا الأ

الت������ي التمع������ت يف �شم������اء امل�شه������د الروائي 

ال�ش������وري مثل فواز حداد وخ������ريي الذهبي 

و�شم������ر يزبك وعم������ر قدور ومنه������ل ال�رشاج 

وغالية قباين وفي�شل خرت�س وخالد خليفة 

نثوي  واآخرين واأخري������ات، وحيث لل�شوت الأ
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ح�شوره اخلا�س، واإذا كان يل ما اآخذه على 

أو ال�شتعجال اأو  بع�س اأولء من ال�شت�شهال ا

اجلعجعة والغطر�شة، ف������اإن اعتزازي باإنتاج 

أنتج  هذا اجليل ل يقل عن اعتزازي بغرر ما ا

ال�شابق������ون، من ح�شن �شق������ر وحيدر حيدر 

أبو �شنب اإىل غ������ادة ال�شمان واأحمد  وع������ادل ا

يو�شف داوود و�شباح حمي الدين و.. اإ�شافة 

اإىل من �شبق ذكره������م، وعلى كل حال، لي�س 

احل�رش بو�شعي. 

- اأراك تكت���ب لل�سحاف���ة، فه���ل العم���ل 

رديف للق�س الروائ���ي اأم هو جهد م�ستقل، 

ملاذا؟ 

• منذ البداي������ة توجهت لل�شحافة، �شواء 

أم ملا  دب������ي، ا لن�������رش ما حاولت������ه يف النقد الأ

قل. على اأن فرتة  كتبته يف غري ذلك، وهو الأ

أو تق�رش، كنت اأغيب فيها عن  كانت تط������ول ا

قدم يف  �شبوعية، لأ أو الأ ال�شحافة اليومي������ة ا

أو الف�شلية درا�شة ما.  الدوريات ال�شهري������ة ا

أت������وارى عن ال�شحافة عندما  وكنت ومل اأزل ا

اأغرق يف م�������رشوع روائي ما. بل اإنني اأحياناً 

أو  اأهي������ئ م������واد لل�شحافة تكف������ي ل�شهرين ا

أتفرغ مل�رشوع روائي متاماً. ثالثة، كي ا

أفادتني ال�شحافة جداً. فمن جهة  لق������د ا

اأوىل كانت جمالً خ�شيب������اً للحوار وال�شجال 

وال�رشاع الفكري والثقايف. ومن جهة اأخرى 

وف������ّرت فر�شة للتفاعل مع رهط من القراء. 

ومن جه������ة ثالثة، �شكل الكثري مما ن�رشته يف 

أو كل اأو بع�س الكثري من  ال�شحافة، جوهر ا

كتبي النقدية وغري النقدية. فلول ال�شحافة 

رمب������ا م������ا كان كتابي )الثقاف������ة بني الظالم 

وال�شالم( مثاًل. ولول ال�شحافة ما كان كتابي 

خري )�شهرزاد املعا�رشة(. ول ذلك  النقدي الأ

الكتاب العزيز عل������ّي، والذي �شّم الكثري من 

البدايات، اأعني كتاب )�شرية القارئ(.

- َم���ن م���ن الروائيني ال�سوري���ني حتب اأن 

تقراأ؟ ملاذا؟ ومن الروائيني العرب؟

ن القائم������ة تطول، وهي ل تفتاأ تتنوع  • لأ

من �شن������ة اإىل �شنة اأو من مرحلة اإىل مرحلة، 

ح�شبي اأن اأذكر من �شورية فواز حداد وخليل 

الرز و�شلي������م بركات، واأهداف �شويف ورجاء 

عامل وامليل������ودي �شغموم من م�رش وال�شعودية 

�شب������اب عديدة،  واملغرب عل������ى التوايل. والأ

ول  �شيل لدى الأ من النف�س الكال�شيك������ي الأ

خري اإىل  والثاين، اإىل الروح الفل�شفي لدى الأ

أ�شلوب احلفر يف  اللغة لدى �شليم ورجاء اإىل ا

نكليزية،  التاريخ لدى اأهداف التي تكتب بالإ



نبيل �صليمان: روائي ونا�رش بارز

العــــــدد 545 �شــــــباط   3��2009

وواف������ق ح�شن احل������ظ اأن تك������ون املرحومة 

والدته������ا فاطمة مو�شى ه������ي التي ترجمت 

لها.

- ما راأيك برواية ما بعد احلداثة؟ هل 

لها ن�سيب من الذيوع يف اأر�سنا؟ 

أب������دو هنا حمافظ������اً، على  • اأخ�ش������ى اأن ا

أو  الرغم من كل ما حاولته كي اأكون جمدداً ا

جمرب������اً، فما بعد احلداثة يف الرواية )تبدو( 

جريرة ل�شتباحة الرواية. وقد �شبق يل منذ 

خم�ش������ة ع�رش عاماً اأن كتب������ت حول احلداثة 

وم������ا بعدها يف الرواي������ة العربية، مما �شكل 

نه  ف�شاًل يف كتابي )فتنة ال�رشد والنقد(، ولأ

حالة على  أكتفي بالإ لي�س لدي ما اأ�شي������ف، ا

ذلك الف�شل.

- ماذا تقول لقراء جملتك )املعرفة(؟ 

• اأقول اأولً: تعالوا نحيي هذا الرائد يف 

أبو  الق�شة ويف ال�شحاف������ة والدراما: عادل ا

�شنب. تعالوا نحي������ي توا�شعه ودوره الثقايف 

منذ اأكرث من ن�شف قرن.

أي�شاً: تعالوا لنعمل  واأقول لقراء املعرفة ا

ليل نهار من اأجل تنقي������ة ف�شائنا من الزبد 

الذي يطفو على ال�شط������ح، �شواء يف الكتابة 

املبتذل������ة اأم يف عماء وجهالة رهط غري قليل 

من القراء. 

¥µ
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يام الثقافية التون�سية بدم�سق  افتتاح الأ

 افتتح الدكتور ريا�������س نع�شان اآغا وزير الثقافة وعبد الروؤوف البا�شطي 

أيام الثقافة التون�شية يف �شورية، التي اأقيمت  وزير الثقافة التون�شي فعاليات ا

تعب������رياً عن م�شاهمة تون�س وم�شاركتها يف احتفالي������ة دم�شق عا�شمة للثقافة 

العربية. 

ي������ام الثقافية التون�شي������ة دليل على  أك������د البا�شط������ي يف كلمة ل������ه: اأن الأ وا

كاتب  وباحث يف الرتاث العربي )�سورية(

�شفحات من الن�شاط الثقايف

❁

ò

❁

اأحمد احل�سني
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خوي������ة ب������ني البلدين،  عم������ق العالق������ات الأ

�شالة العربية  واأن م�شمونه������ا تعبري ع������ن الأ

امل�شرتك������ة، واملتج������ذرة بني تون�������س و�شورية، 

وقال: ها هي الثقافة العربية تزهر يف �شماء 

دم�شق لتنعك�س يف التعاون امل�شرتك، م�شيفاً 

ن جتعل  اأن اأر�س قرطاج والقريوان ت�شعى لأ

من ثقافتها منرباً لثقافات ال�شعوب جميعها، 

خر عنوان������اً لها، وهي ت�شعد  واحلوار مع الآ

�شقاء ال�شوريني باقة من تراثها  اأن تق������دم لالأ

واإبداعها. 

من جهته ق������ال الدكتور ريا�������س نع�شان 

آغ������ا: متكنا هذا العام من اأن نرى يف دم�شق  ا

أ�شقاءن������ا الع������رب احتفاء بكونه������ا عا�شمة  ا

�شابيع الثقافية  للثقاف������ة العربية، وها هي الأ

ي������ام الثقافية التون�شي������ة لتكون  تختت������م بالأ

م�شك اخلت������ام، ولتوؤكد العالق������ات الوطيدة 

بني البلدين ال�شقيقني ع������رب التاريخ، والتي 

أر�شى دعائهما اأجدادنا الكنعانيون، ون�رشوا  ا

ثقافته������م يف اأرج������اء الوطن العرب������ي والعامل 

�شالمي.  الإ

وتط������رق وزي������ر الثقاف������ة يف كلمت������ه اإىل 

الروابط الثقافية ب������ني البلدين عرب التاريخ 

والهم امل�شرتك الذي يجمع ال�شعبني ال�شقيقني 

وال�شعوب العربية كاف������ة، اإ�شافة اإىل عظمة 

بداع التون�شي القادم اإىل دم�شق، وقال: اإن  الإ

هذا يعك�س التمازج الثقايف واحل�شاري بني 

بلدينا عرب الع�شور. 

ويف هذا ال�شياق افتت������ح البا�شطي واآغا 

ي������ام الثقافي������ة التون�شية، التي  فعالي������ات الأ

ت�شمنت معار�س للكتاب،والفنون الت�شكيلية 

لت املو�شيقي������ة وال�شطوان������ات، و�شور  والآ

زياء التقليدية واحللي  امل�شاجد التون�شية، والأ

ومتممات الزينة الن�شائية. 

وتخلل هذه الفعاليات عرو�س م�رشحية 

لفرقة م�رشح /فو/، واأخرى �شينمائية لعدد 

ف������الم الق�شرية والطويل������ة التون�شية،  من الأ

اإ�شافة اإىل حفالت غنائية وفلكلورية قدمتها 

الفرق������ة الوطني������ة للفنون ال�شعبي������ة، وفرقة 

العازفات، وحما�رشات حول امل�شهد الثقايف 

اجلدي������د يف تون�������س، ومنطلق������ات وو�شائل 

ا�شرتاتيجي������ة احلداث������ة التون�شية، اإىل جانب 

م�شيات ال�شعرية الت������ي ا�شرتكت بها اآمال  الأ

مو�شى وحمم������د علي اليو�شف������ي واجلليدي 

)1( 
العويني.

اكت�ساف مدافن تدمرية 

يطالية  ثرية الإ اكت�شفت بعثة التنقيب الأ

التابعة جلامعة اأودين������ي جنوب واحة تدمر 

ثري������ة التي يرجع  جمموع������ة م������ن املدافن الأ

تاريخها اإىل اأكرث من 4500 عام، حيث اأو�شح 

الربوف�شور دانييلي موراندي بوناكو�شي رئي�س 

أنه جرى الك�شف ع������ن هذه املدافن  البعث������ة ا
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يف مق������ربة وا�شعة تعود للن�ش������ف الثاين من 

ل������ف الثالثة قبل املي������الد، مت العثور فيها  الأ

عل������ى 30 قرباً، وهي ت�ش������كل اأول دليل على 

ن�ش������ان يف تلك املنطقة خالل ع�رش  �شكن الإ

الربونز القدمي. 

أك������د بوناكو�شي اأن من بني الكت�شافات  وا

ال�شتثنائي������ة الت������ي مت العث������ور عليها خالل 

يطالية هو  مو�شم التنقي������ب العا�رش للبعثة الإ

حمطة ا�شرتاحة للم�شافرين حمفوظة ب�شكلها 

الطبيعي ومغمورة بالرم������ال كلياً وتعود اإىل 

ع�شور ما قبل التاري������خ والع�رش احلجري، 

اإ�شاف������ة اإىل خميمات كان������ت ت�شتخدم على 

رج������ح ل�شي������د الغ������زلن، م�ش������رياً اإىل اأن  الأ

من ب������ني الكت�شاف������ات ما يع������ود اإىل القرن 

الثال������ث املي������الدي، واإىل الفرتتني البيزنطية 

�شالمية، اإىل جانب طريق روماين رئي�شي  والإ

يربط واحة تدمر بغ������رب �شورية وعدداً من 

عم������دة الكب������رية لتحدي������د امل�شافات كتب  الأ

أورليانو.  مرباطور الروماين ا عليها ا�شم الإ

وح������ول املكت�شفات اجلدي������دة للبعثة يف 

مملكة قطنا التي تقع على بعد 18 كيلومرتا 

�شم������ال �رشق������ي حم�������س ق������ال الربوف�ش������ور 

بوناكو�ش������ي: اإن البعثة عرثت على ق�رش كبري 

ومين������اء �شخم مبن������ي فوق ج������دران منهارة 

لق�������رش ملكي يف قطن������ا بعد دم������ار املدينة 

ع������ام 1340 قبل امليالد، اإ�شاف������ة اإىل اللقى 

ثري������ة الثمينة من القرن التا�شع ع�رش قبل  الأ

له������ة ع�شتار اإلهة احلب  امليالد، اإحداها لالإ

واحلرب لدى ال�شوريني القدماء، وقطع من 

ال�شرياميك الفاخرة من اإنتاج �شوري واأختام 

أ�شطوانية وكتاب������ات م�شمارية، لفتاً اإىل اأن  ا

اأعم������ال التنقيب تركزت لل�شن������ة العا�رشة يف 

الق�������رش امللكي الذي �شم������ل اأكرث من 1500 

م������رت مربع حيث مت اكت�شاف الق�رش ال�رشقي 

لف الث������اين قبل امليالد  ال������ذي يع������ود اإىل الأ

ب�شكل جزئي، ويتك������ون من اأكرث من25غرفة 

حول �شاحة وا�شع������ة، اإ�شافة اإىل العديد من 

املكت�شف������ات التي ت�شل������ط ال�شوء على ع�رش 

الربونز الو�شيط يف القرن التا�شع ع�رش قبل 

امليالد. 

ال�شتثنائية  همي������ة  الأ بوناكو�ش������ي  واأكد 

ثرية التي ت�شري  لهذه املكت�شفات واللق������ى الأ

اإىل متازج �شكان تلك احلقبة مع �شكان مابني 

ثرية  النهرين وامل�رشيني، ف�شاًل عن اللقى الأ

والنقو�������س والكتابات امل�شماري������ة التي تقدم 

معلومات مهمة عن تلك الفرتة التي بقيت غري 

معروفة، م�شرياً اإىل العثور على وثيقة بتوقيع 

�شومو ايبوخ ملك مملكة ميحا�س وعا�شمتها 

أ�ش������ار بوناكو�شي اإىل العثور على  حلب، كما ا

أثرية ذات قيمة عالية يف املنطقة  اكت�شافات ا

ال�رشقية من الق�رش امللكي ك�شناعة البالط، 

واإعادة هيكلة واأعمال ترميم هائلة ت�شري اإىل 
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ا�شتمرار احلياة يف قطنا حتى بعد تدمريها 

)2( 
عام 1340 قبل امليالد.

اإطالق بوابة املتحف الفرتا�سي  

مان������ة العامة لحتفالية  بالتعاون بني الأ

دم�ش������ق عا�شم������ة الثقافة العربي������ة 2008، 

ومنظمة متحف بال حدود، واملديرية العامة 

ث������ار واملتاحف، مت يف املتح������ف الوطني  لالآ

بدم�ش������ق اإطالق بوابة الدخول اإىل عامل الفن 

ث������ار ملتحف بال حدود، م�رشوع  والعمارة والآ

�شالمي. اكت�شف الفن الإ

وذك������رت الدكتورة حن������ان ق�شاب ح�شن 

مانة العامة  مني العام لالحتفالي������ة اأن الأ الأ

لحتفالية دم�شق، وافقت على اإدخال امل�رشوع 

هميته الرتبوي������ة والفكرية،  يف ن�شاطاته������ا لأ

ثار  وللدور ال������ذي �شيلعبه يف التعري������ف بالآ

�شالمي������ة وتقدمي �شورة وافية عن الثقافة  الإ

العربي������ة ل�شعوب الع������امل امل�شاركة يف منظمة 

متح������ف بال حدود، لفت������ة اإىل الدور الكبري 

ال������ذي �شي�شهم به هذا امل�������رشوع يف تعريف 

ثرية واحل�شارية. العامل على معاملنا الأ

أو�ش������ح الدكتور ب�ش������ام جامو�س املدير  وا

ث������ار واملتاحف اأن ه������دف امل�رشوع  العام لالآ

نرتنت،  هو و�شع متح������ف يف كل بيت عرب الإ

مكان الدخول اإىل املتحف عرب  حي������ث اأن بالإ

نرتن������ت والط������الع على جمي������ع حمتوياته  الإ

والتجوال عرب احلدود على املتاحف القالع 

ثرية املوجودة على املوقع. واللقى الأ

وقد بين������ت لونا رجب املن�ش������ق ال�شوري 

ملنظمة متحف بال حدود اأن املعلومات التي 

يت�شمنه������ا امل�رشوع موجودة باأربع لغات: هي 

�شبانية،  والإ والفرن�شية  والجنليزية  العربية 

م�شيفة اأن الزائر للموقع �شيتمكن من روؤية 

بعاد، كما ميكنه  املحتويات ب�شورة ثالثية الأ

الط������الع على اإ�ش������دارات املنظم������ة، وهي 

جمموعة من الكتب الت������ي اأعدها خمت�شون 

ثار. وخرباء يف التاريخ والآ

ي�شار اإىل اأن متحف بال حدود يهدف اإىل 

قليمية  تاأ�شي�س متحف �شخم عرب احلدود الإ

ثار،  عم������ال الفني������ة والآ لل������دول، لعر�س الأ

وتعزي������ز التكامل ب������ني الثقاف������ات املختلفة 

وتق������دمي فر�شة للتعل������م وال�شتمتاع بالرتاث 

)3(
احل�شاري لل�شعوب امل�شاركة. 

عالقات ثقافية بني �سورية واأرمينيا 

اأكدت ال�شيدة ها�شميك بوغو�شيان وزيرة 

رمينية اأهمية العالقات الثقافية  الثقافة الأ

ب������ني �شوري������ة واأرمينيا قائل������ة: اإن ال�شوريني 

�شدقاء احلميم������ني بالن�شبة اإلينا يف  م������ن الأ

اأرميني������ا، ذلك ال�شعب ال������ذي ميتلئ التاريخ 

باأعمال������ه اجلميلة والرائع������ة خ�شو�شاً على 

�شعيد العالقات مع اأرمينيا، فنحن ل نعمل 

على تطوير تلك العالق������ات فقط، بل نقول 
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أي�شاً: اإنه ويف اللحظات الع�شيبة من حياة  ا

رميني �شعرنا ب������اأن هناك نقطة  ال�شع������ب الأ

آمنة ميكن العي�س فيها بهدوء واأمان.. وتلك  ا

ر�س ال�شورية.  النقطة كانت الأ

رم������ن يف �شورية  وو�شف������ت بوغو�شيان الأ

أنا�س خمل�شون ومتفان������ون وعاملون  باأنه������م ا

مه������رة لوطنه������م الثاين �شوري������ة، ومتنت لهم 

رمينية  ا�شتمرار تطوير العالقات الثقافية الأ

– ال�شوري������ة، وذل������ك من خ������الل دفع اجليل 
ال�شاب للم�شاهمة يف تطويرها واإغنائها كي 

تظل مزدهرة على الدوام. 

أ�شارت بوغو�شيان اإىل جمالت التعاون  وا

الثق������ايف بني �شوري������ة واأرميني������ا، موؤكدة اأن 

تعاونهم������ا امل�شتقبلي يف هذا املجال �شي�شمل 

ث������ار وترمي������م املخطوط������ات، واملو�شيقى،  الآ

اإ�شاف������ة اإىل التع������اون يف جم������ال املكتب������ات، 

�شد  حيث مت توقي������ع اتفاقية ب������ني مكتبة الأ

رميني������ة من اأجل تقوية  واملكتب������ة الوطنية الأ

أوا�������رش التعاون والتن�شيق بينهما، اإىل جانب  ا

وامل�شاركة  وال�شينمائ������ي  امل�رشح������ي  التعاون 

يف املهرجانات امل�رشحي������ة وال�شينمائية التي 

تق������ام يف اأرمينيا و�شوري������ة، وتبادل اللقاءات 

والزي������ارات والن�شاط������ات الثقافية والفكرية 

والفنية بني املبدع������ني واملوؤ�ش�شات الثقافية 

أوا�������رش ال�شداقة  يف البلدي������ن بغي������ة تقوية ا

واحلف������اظ على التوا�ش������ل بينهما، والتعرف 

أك������رث على احلي������اة الثقافي������ة والجتماعية  ا

مبا يدعم العالق������ات التاريخية بني البلدين 

وال�شعبني.   

ومبنا�شب������ة احتفالي������ة دم�ش������ق عا�شمة 

الثقاف������ة العربية 2008 قالت بوغو�شيان: لو 

اأخذن������ا بعني العتبار تاري������خ دم�شق العريق 

ودورها احل������ايل واإ�شهامها يف تطور الثقافة 

ن�شاني������ة ب�شكل عام، فاإنه من الطبيعي اأن  الإ

تتم اإقامة برنامج احتفايل لدم�شق كعا�شمة 

أي�ش������اً، وذل������ك نظراً  ثقافي������ة يف اأرميني������ا ا

للمكانة الثقافية الكب������رية لهذه املدينة على 

مر الع�شور. 

ط������ار اأي الحتفال بدم�شق  ويف ه������ذا الإ

عا�شم������ة للثقافة العربي������ة احت�شنت مدينة 

رمينية التي  أيام الثقاف������ة الأ حلب فعاليات ا

ت�شمن������ت العدي������د م������ن الن�شاط������ات الغنية 

رمينية  واملتنوعة، حي������ث اأحيت الفرق������ة الأ

ال�شعبي������ة احلكومية للرق�س حفاًل فنياً على 

م�رشح مديرية الثقافة بحلب، قدمت خاللها 

ع������دداً م������ن العرو�������س الفني������ة والرق�شات 

رميني،  الفولكلوري������ة املعربة عن ال������رتاث الأ

وذل������ك اإىل جانب عرو�س الدمى، والعرو�س 

)4(
فالم ال�شينمائية. امل�رشحية والأ

وفني���ة  ثقافي���ة  عا�سم���ة  ظب���ي  اأب���و 

عاملية 

اأكد حمم������د املزروعي مدي������ر عام هيئة 
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أبوظبي للثقافة وال������رتاث اأن الهيئة حققت  ا

ن�شطة  منذ انطالقته������ا ع�رشات امل�شاريع والأ

الثقافية والرتاثي������ة الرائدة على ال�شعيدين 

اإط������ار  يف  وذل������ك  والعامل������ي،  قليم������ي  الإ

ا�شرتاتيجيته������ا الرامي������ة اإىل احلف������اظ على 

مارة، مثمناً ت�شافر جهود  الرتاث الثقايف لالإ

عامليها لتعزيز وتطبي������ق �شيا�شات وخطط 

وم�رشوعات الثقافة والرتاث. 

واأو�ش������ح املزروع������ي اأن خط������ة الهيئ������ة 

تعنى  ال�شرتاتيجية 2012/2008  اخلم�شية 

بحماية وحف������ظ وت�شجي������ع امل�شاريع املعنية 

آليات  بالرتاث والثقافة يف اأبوظبي، ونوه باأن ا

تنفيذ ا�شرتاتيجية الهيئة تعتمد على تعاونها 

خرى واملجتمع املدين  واجلهات احلكومية الأ

والقط������اع اخلا�������س، و�ش������ولً اإىل مواجه������ة 

التحدي������ات التي تواجه حتقيق ثقافة وتراث 

م�شتدامني يف اأبوظبي.

وته������دف ا�شرتاتيجية الهيئ������ة اإىل حفظ 

وتنمي������ة ال������رتاث الثقايف امل������ادي اإىل جانب 

توثيق ودع������م وتعزيز الرتاث الثقايف املعنوي 

م������ارة، وتطوي������ر موؤ�ش�شاته������ا الثقافي������ة  لالإ

والرتاثي������ة وا�شتح������داث موؤ�ش�ش������ات جديدة، 

ف�شاًل عن تعديل الت�رشيعات املتعلقة بحماية 

ال������رتاث الثقايف واإدارته والرتويج له وتطوير 

بداع يف هذا  الق������درات املهنية وت�شجي������ع الإ

املجال واإدخ������ال الثقافة والرتاث يف املناهج 

كادميية ويف الن�شاطات  التعليمية العامة والأ

مارة  �رشي������ة، اإ�شافة اإىل الرتويج لثقافة الإ الأ

وتراثها اإقليمي������اً ودولياً، و�ش������ولً اإىل اإثراء 

جندة الثقافية،و تزويد الهيئة ببنى حتتية  الأ

متّكنه������ا من تطبي������ق ا�شرتاتيجيته������ا وتنفيذ 

براجمها الثقافية. 

كم������ا ت�شعى الهيئ������ة اإىل اإن�ش������اء منطقة 

ثقافية فري������دة ومتميزة حول ق�رش احل�شن 

الذي يعد اأهم معلم تاريخي وثقايف يف اإمارة 

اأبوظبي، اإىل جان������ب �شعيها حلفظ مواقعها 

وقالعها التاريخية، ف�شاًل عن اإن�شاء مركز 

للمعلوم������ات ال�شياحية يف قلعة اجلاهلي يف 

الع������ني ومعر�س للرحالة مب������ارك بن لندن، 

واإطالق جائزة ال�شيخ زاي������د للكتاب واإن�شاء 

متحف البداوة واإحي������اء وتطوير ال�شناعات 

احلرفية التقليدية. 

حياء ال�شعر النبطي،  واإىل جانب �شعيها لإ

والرتويج لل�شع������ر الف�شيح عرب اإنتاج برنامج 

اأمري ال�شع������راء واإن�شاء اأكادميية ال�شعر وبيت 

العود العرب������ي واإطالق اأكادميي������ة نيويورك 

م������ارة وتاأ�شي�س �رشكة »كتاب«  لل�شينما يف الإ

لدع������م وتطوي������ر �شناعة الكت������اب يف اإمارة 

اأبوظبي واملنطقة، ف������اإن الهيئة اأطلقت عدة 

م�شاريع ثقافية للرتجمة، واكت�شاف املواهب 

و�شط  دبي������ة ال�شابة، ومهرج������ان ال�رشق الأ الأ

ال�شينمائي الدويل.
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وتقوم الهيئة حالياً بتطوير قانون حماية 

امل������وارد الثقافية يف اإم������ارة اأبوظبي وحفظ 

وتاأهيل املواقع التاريخية والثقافية، وتعزيز 

وتعميق هويتها من خ������الل اإن�شاء �شبكة من 

مارة الثقافية  املتاحف التي تعرف مبواقع الإ

والطبيعي������ة به������دف اإدراجها �شم������ن قائمة 

ال������رتاث العاملي ملنظمة اليون�شك������و العاملية، 

وقد قدمت الهيئة منذ تاأ�شي�شها وحتى اليوم 

العديد م������ن الربامج والفعالي������ات الثقافية 

والفكرية، واملو�شيقية وال�شينمائية، ونظمت 

العديد من الندوات واملحا�رشات، ومعار�س 

الكت������ب والفن������ون الت�شكيلي������ة، وا�شت�شافت 

املئات من العلم������اء واملبدعني واملثقفني من 

)5(
خمتلف دول العامل. 

�رشات التنمية الثقافية العربية  موؤ

�شدر موؤخ������راً يف القاهرة تقرير التنمية 

ول، الذي اأعدته موؤ�ش�شة الفكر  الثقافي������ة الأ

العربي بالتعاون مع املوؤ�ش�شة العربية للعلوم 

والتكنولوجيا ومركز درا�شات اخلليج. 

م������ري خالد  ويف ه������ذا ال�شي������اق، قال الأ

الفي�شل ب������ن عبد العزي������ز، موؤ�ش�س ورئي�س 

موؤ�ش�ش������ة الفك������ر العربي: اإن ه������ذا التقرير 

يعد اأول تقرير ي�ش������در يف املنطقة العربية، 

وب�شكل �شن������وي، عن موؤ�ش�ش������ة اأهلية عربية 

وبتمويل عربي، لر�شد واقع التنمية الثقافية 

يف 22 دول������ة عربية، م�ش������ريا اإىل اأن التقرير 

أ�شا�شي������ة ه������ي: التعليم،  يغط������ي 5 ملف������ات ا

بداع  عالم، وحركة التاأليف والن�رش، والإ والإ

دبي������ة، وال�شينمائية، وامل�رشحية،  بتجلياته الأ

واملو�شيقية، والغنائية، اإ�شافة اإىل جزء خا�س 

عن احل�شاد الثقايف ال�شنوي يف العامل العربي 

خالل عام 2007. 

مري خالد الفي�شل اأن حركة  أ�ش������اف الأ وا

التاأليف والن�رش مت فيها اإعداد قائمة بيانات 

باإجم������ايل ما ن�رش من كت������ب يف العامل العربي 

ألفا  خالل ع������ام 2007، وبلغ الرقم نحو 27 ا

و809 كتب. وت�شمن التقرير حتليال مل�شمون 

ه������ذه الكتب، ون�شب������ة ما ن�������رش يف جمالت 

املعرف������ة املختلفة. وا�شرتك حوايل 40 باحثا 

ومتخ�ش�ش������ا يف اإعداده م������ن خمتلف الدول 

العربية، موؤك������داً اأن التقري������ر ات�شم بدرجة 

عالية م������ن املو�شوعية واحلياد، لري�شد كال 

يجابية اخلا�شة  من املوؤ�رشات ال�شلبي������ة والإ

ب������كل املحاور، ومنه������ا واقع التعلي������م العايل 

والبح������ث العلمي، حيث ارتف������ع عدد الطلبة 

من 895 األف طالب عام 1975، لي�شل اإىل 7 

ألفا عام 2006، بزيادة ن�شبتها  ماليني و164 ا

800%، ورافق ذل������ك ارتفاع عدد اجلامعات 

العربي������ة من 230 جامعة عام 2003، لي�شل 

اإىل 395 جامعة ع������ام 2008، وارتفاع ن�شبة 

ن������اث يف التعليم العايل م������ن 28٫4% من  الإ

جمموع الطالب امل�شجلني لت�شل اإىل %47٫8 
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أة يف  ع������ام 2006، وارتفاع ن�شبة م�شاركة املرا

التعليم اجلامعي من 13%-18% من اإجمايل 

هيئات التدري�س عام 1975 لت�شل اإىل %28 

عام 2006 بزيادة ن�شبتها %56. 

يف �شي������اق مت�شل، قال الدكتور عبد الل�ه 

عبد العزيز النجار، رئي�س املوؤ�ش�شة العربية 

امل�شاركة  واجله������ة  والتكنولوجي������ا،  للعل������وم 

مع مرك������ز درا�شات اخللي������ج ملوؤ�ش�شة الفكر 

العربي يف اإ�شدار ه������ذا التقرير الرثي، اإنه 

من ال�رشوري حتقي������ق التكامل بني خمتلف 

بداع  قطاعات املجتمع العربي فيما يتعلق بالإ

دبي والبتكار العلمي والتكنولوجي، دون  الأ

اأن نرتك اأفعال عقلن������ا الباطن تتحكم فينا، 

حتى ننجح يف �شياغ������ة روؤى ونظريات تعرب 

عن واقعنا للحياة وامل�شتقبل الذي نتمناه. 

واأ�شاف النجار: اإننا كمجتمع عربي نحتاج 

اإىل تغيري ثقايف يقودنا اإىل املزيد من التطور 

يجابية، فالهدف عل������ى �شبيل املثال من  والإ

زيادة حركة الن�رش والتاأليف العلمي، التوثيق 

والبتكاري،  بداع������ي  الإ لتطورنا  والت�شجيل 

وب������راءات الخ������رتاع التي ميك������ن اأن ي�شل 

أنه من املهم  اإليها العلماء الع������رب، مو�شحاً ا

تن������اول حركة التطور العلم������ي والتكنولوجي 

يف الدول العربية بجان������ب التنمية الثقافية 

نتاج العلمي  كتنمية فكرية، على اعتبار اأن الإ

والتكنولوج������ي خا�ش������ة يف �ش������ورة براءات 

بداع  الخرتاع، اإمنا ه������و تعبري عن حركة الإ

والبت������كار، التي تعد ج������زءاً اأ�شياًل ومكماًل 

بداع  حلركة التنمية الثقافية، مبعنى اإنتاج الإ

دبي.  الأ

أ�ش������ار النج������ار اإىل اأن املوؤ�ش�شة العربية  وا

للعلوم والتكنولوجيا تعمل على دعم العلماء 

واملبدع������ني الع������رب داخل الوط������ن العربي 

أنها متتل������ك قاعدة بيانات ت�شم  وخارجه، وا

أل������ف عامل������اً وخمرتعاً عربي������اً، ويف هذا  13 ا

ن�شطة  ال�شي������اق تدير املوؤ�ش�شة ع������دداً من الأ

والربام������ج اخلا�شة بدعم املجتم������ع العلمي 

العراقي للم�شاركة يف اإع������ادة اإعمار بالده. 

وتدير املوؤ�ش�ش������ة م�رشوع منحة عبد اللطيف 

جميل لدع������م الباحث������ني واملبدعني العرب، 

عالوة على تنظيم التجمعات العلمية اخلا�شة 

بالبح������ث العلمي والتطوي������ر التكنولوجي يف 

ال������دول العربية، والتي ي�ش������ارك فيها 1500 

ع������امل وباح������ث يف املتو�شط، كم������ا مت تنظيم 

ملتقي������ات ال�شتثم������ار يف التكنولوجيا التي 

جتمع كاًل من الباحثني واملخرتعني وممثلي 

راأ�س املال من ال�رشكات. 

واأ�شاف النج������ار اأن املوؤ�ش�شة تدير عدداً 

م������ن ال�شب������كات العلمي������ة منه������ا املهند�شني 

الع������رب والنانوتكنولوج������ي والبيوتكنولوجي 

الع������رب  العلمي������ني  عالمي������ني  الإ ورابط������ة 

لكرتونيات العربي������ة. ويف فا�س باملغرب  والإ
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اأعلن������ت املوؤ�ش�شة عن �شبك������ة جديدة للطاقة 

اجلدي������دة واملتجددة، م�شرياً اإىل اأن املوؤ�ش�شة 

تعمل عل������ى م�رشوع املر�ش������د العربي للعلوم 

اإن�شاء  وم�������رشوع  ب������داع،  والإ والتكنولوجي������ا 

�شندوق راأ�س املال املخاط������ر لال�شتثمار يف 

أن�شطة  التكنولوجيا. وي�شتفيد م������ن برامج وا

املوؤ�ش�شة كل الباحثني والعلماء العرب داخل 

وخارج الوطن العربي. 

واأو�ش������ح النجار اأن ه������ذا التقرير ترعاه 

موؤ�ش�شة الفكر العربي بالتعاون مع املوؤ�ش�شة 

العربية للعلوم والتكنولوجيا ومركز درا�شات 

اخلليج، ونحن يف املوؤ�ش�شة العربية كموؤ�ش�شة 

بداع، نعمل  دافعها العلم والتنمية العلمية والإ

على زيادة معدل ب������راءات الخرتاع املقدمة 

ملنتجات ت�شمل �شلع وخدمات باأ�شعار وجودة 

تناف�شية، ويعمل عل������ى ن�رشها اإعالم علمي 

متميز يرمي اإىل مد ج�شور الثقة بني العلماء 

والقطاعات القت�شادية واملجتمعية و�شانعي 

القرار. 

واأكد النج������ار اأن موؤ�ش�شة الفكر العربي 

م������ة العربي������ة، واملوؤ�ش�شة  ه������ي موؤ�ش�ش������ة الأ

العربي������ة للعلوم والتكنولوجي������ا هي موؤ�ش�شة 

كل الع������رب وتعم������ل عل������ى حتقي������ق التنمية 

امل�شتدام������ة يف جمتمعنا العربي عرب توظيف 

العل������وم والتكنولوجي������ا لتلبي������ة الحتياجات 

القت�شادي������ة واملجتمعية، ومرك������ز درا�شات 

اخلليج معروف عن������ه دوره املعريف والعلمي 

البناء. من هنا ت������ربز اأهمية حتقيق التكامل 

دوات والروؤى،  والتفاع������ل بني الو�شائ������ل والأ

وبناء اجل�شور ب������ني هذه املقومات، مبا فيها 

حداث التغيري  ن�شان واملجتم������ع العربي، لإ الإ

يجاب������ي، عرب التقارب بني هذه املوؤ�ش�شات  الإ

الرائدة للمفكري������ن والعلماء والتكنولوجيني 

العرب. 

ول  ي�شار اإىل اأن تقرير التنمية الثقافية الأ

عالم������ي تطور منو  ر�شد عل������ى امل�شتوى الإ

بنى املوؤ�ش�شات ال�شحفية، حيث بلغ عددها 

جمايل لل�شحف اليومية يف الدول العربية  الإ

عام 2006 حوايل 267 �شحيفة، وو�شل عدد 

�شبوعية اإىل 507 �شحف، وبلغ  ال�شح������ف الأ

عدد القن������وات الف�شائية العربية 482 قناة، 

م�شافا اإليه������ا قنوات التليفزي������ون امل�شفرة، 

�شاف������ة اإىل منو مع������دلت اأجهزة توفري  بالإ

نرتنت، وارتف������اع عدد م�شتخدمي  خدمة الإ

نرتنت يف العامل العربي من 700 األف عام  الإ

1998 لي�ش������ل اإىل 1٫5 مليون م�شتخدم عام 

1999 بزي������ادة 104%، عالوة عل������ى الزيادة 

الكبرية يف عدد املواقع العربية امل�شجلة على 

نرتنت، بن�شبة بلغ������ت 353% خالل الفرتة  الإ

من 2001 – 2007. 

بداع  كما ر�شد تقرير التنمية الثقافية لالإ

العربي عام 2007، انفتاح العوا�شم العربية 
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على بع�شها البع�س، بحيث اأ�شبحت الثقافة 

العربية وقفاً على العالقة بني هذه العوا�شم، 

أية مدين������ة اأو عا�شمة عربية قادرة  ومل تعد ا

خرى،  أو العوا�شم الأ على التخلي عن املدن ا

بداع بامتياز،  معترباً عام 2007 باأنه عام الإ

بداع  بداع ال�شعري والروائي اإ�شافة اإىل الإ الإ

الدرامي وامل�رشح������ي وال�شينمائي واملو�شيقي 

والغنائي. 

أما ع������ن املوؤ�رشات ال�شلبية التي ر�شدها  ا

التقري������ر يف امللفات املختلف������ة التي تناولها، 

أن������ه يف ملف التعليم جند اأن  أ�شار اإىل ا فقد ا

متو�شط معدل التحاق ال�شايف يف التعليم ما 

قب������ل البتدائي يف الدول العربية يبلغ %22، 

ويف املرحل������ة البتدائي������ة 84% ويف املرحلة 

الثانوي������ة 68%، وهي معدلت تقل كثريا عن 

مثيالته������ا يف الدول الغربية حيث تبلغ ن�شبة 

اللتح������اق يف مرحلة ما قبل البتدائي %85 

يف اليابان و74% يف ماليزيا، وملرحلة التعليم 

البتدائ������ي 100% يف اليابان و99% يف كوريا 

اجلنوبية و95% يف ماليزيا واإيران، وللتعليم 

الثان������وي 90% يف الياب������ان وكوريا و75% يف 

ماليزيا واإيران وتركيا. 

أ�شار التقرير اإىل �شعف  م������ن جانب اآخر ا

ج������ودة التعلي������م يف ال������دول العربي������ة ب�شبب 

الكثافة الطالبية يف الف�شول، و�شعف املوارد 

املتاحة )مباين، وت�شهيالت علمية، ومكتبات 

ودوريات وكت������ب(، وتردي اأو�ش������اع الهيئات 

التدري�شية، وافتقار البحث العلمي للتوا�شل 

م������ع احتياجات املجتمع������ات والقت�شاديات 

العربية ب�شبب غي������اب التخطيط ال�شحيح، 

وانف�ش������ال الربامج الدرا�شية عن احتياجات 

�شوق العمل. 

عالمي  واأو�شح التقرير �شلبيات امللف الإ

يف اأن ن�شيب الفرد العربي يقل يف ال�شحف 

داخل اأغلب الدول العربية، ف�شاًل عن ق�شور 

يف ال�شحف املتخ�ش�شة. كما اأن الكثري من 

القنوات الف�شائي������ة جتاهلت اأهمية الرتكيز 

عالم املتخ�ش�س، وركزت  على اإيجابيات الإ

على الرتفية والتوا�شل كدافع اأول للمواطن 

نرتنت،  العربي للتعامل مع هذه القنوات والإ

وياأتي دافع احل�شول على املعلومة يف مرتبة 

متاأخرة. 

ول  وتط������رق تقرير التنمي������ة الثقافية الأ

اإىل اأن الكت������ب املن�ش������ورة، بالن�شب������ة حلركة 

التاأليف والن�������رش، يف الدول العربية ل متثل 

�ش������وى 15% من اإجمايل الكت������ب التي ن�رشت 

يف العامل العربي عام 2007، والتي بلغت 27 

ألف������اً و809 كتب، بينما ت�ش������ل ن�شبة الكتب  ا

ن�شانيات اإىل  ديان والإ دب والأ املن�شورة يف الأ

جمالية ال�شابقة.  65% م������ن هذه الن�شب������ة الإ

وي�شدر كتاب ل������كل 12 األف مواطن عربي، 

بينما هناك كتاب لكل 500 اإجنليزي، وكتاب 
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ل������كل 900 اأملاين، اأي اأن مع������دل القراءة يف 

العامل العربي ل يتجاوز 4% من معدل القراءة 

يف اإجنلرتا. 

وع������ن مو�شوع ال�شناع������ات الثقافية يف 

أ�ش������ار التقرير اإىل عدم  الع������امل العربي، فقد ا

توفر اإح�شائيات دقيقة، وهي م�شكلة قابلت 

الباحث������ني يف الكثري من اأجزاء التقرير. ويف 

هذه الق�شية، وجد اأن ما بني 5% - 10% من 

قيمة املنتج������ات يف العامل ت�شكلها ال�شناعات 

الثقافي������ة، ولفت على �شبي������ل املثال اأن العامل 

العرب������ي ل ي�شنع اأكرث م������ن 35% - 40% من 

حاجته ملادة ال������ورق باأنواعه، وي�شتورد %65 

تقريب������ا يف واحدة م������ن ال�شناعات الثقافية 

م������ن القومي، يف الوقت  املهمة املرتبطة بالأ

الذي ي�شيق فيه ال�شودان باملواد اخلام التي 

ي�شنع منها الورق، بل ويدفع مبالغ للتخل�س 

منها بو�شفها نفايات اأو خملفات!! 

وحول ق�شية احل�ش������اد الثقايف، تطرق 

�شكاليات املعيقة مل�شرية  التقرير اإىل ر�شد الإ

التنمي������ة الثقافية، ومنه������ا اإ�شكالية الثقافة 

م والثقاف������ات الفرعية، والرتاث  العربي������ة الأ

أزم������ة الهوية الثقافية، وحتديات  والع�رش، وا

عالم، واأزمة القراءة والتوا�شل، والرتجمة،  الإ

ب������داع العربي، الفكر  ودور امل������ال يف دعم الإ

القومي واأزمته، والثقافة العربية املتو�شطية، 

أو املهجر.  وثقافة املنفى ا

أبرز التو�شيات الت������ي تو�شل اإليها  ومن ا

التقري������ر يف هذه الق�شية طرح ت�شاوؤلً حول 

كيف نذهب بالتنوع الثقايف يف العامل العربي 

واملجتمع������ات العربي������ة اإىل م�شت������وى القيمة 

امل�شافة بدل من اأن يكون قيمة �شالبة؟ وكيف 

زمات، لي�شبح  نحوله من م�شدر حمتمل لالأ

بداع الثق������ايف والتما�شك  م�ش������دراً اأكيداً لالإ

)6(
الجتماعي. 

اجلزائر حتتفي باأمريها عبد القادر 

�شهدت جامعة وهران اجلزائرية انطالق 

مري  فعاليات امللتق������ى الدويل حول »تراث الأ

عب������د الق������ادر اجلزائري ب������ني اخل�شو�شية 

والعاملية« وذلك بح�شور باحثني واأكادمييني 

جزائريني واأجانب.

أنه يهدف من  وقال منظمو هذا امللتقى ا

مري عبد  خالل البحث يف الرتاث الفكري لالأ

أم������ام الباحثني  الق������ادر، اإىل اإف�شاح املجال ا

جان������ب للنظر يف ارتباطات  اجلزائريني والأ

هذا الرتاث والق�شايا العاملية يف ظل العالقة 

غري املتزنة ب������ني ال�شمال واجلنوب واحتدام 

عراق. ديان والأ ال�رشاع بني الأ

و�شارك يف امللتقى الذي ت�شمن برناجمه 

حما�رشات وندوات فكرية تناولت جوانب من 

حياة ومواقف وتراث عبد القادر اجلزائري 

أكادميياً من 8 جامعات  اأكرث من 250 باحثاً وا

�شاف������ة اإىل باحثني وموؤرخني  جزائري������ة، بالإ

من 8 بلدان اأجنبية.
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أو  وبالطبع فاإن عب������د القادر اجلزائري ا

مري عبد الق������ادر كما هو معروف موؤ�ش�س  الأ

الدولة اجلزائري������ة احلديثة، وهو رجل دين 

مرم������وق، و�شاعر فذ، وفيل�ش������وف و�شيا�شي 

وجماهد وقد ا�شته������ر مبناه�شته لالحتالل 

الفرن�ش������ي للجزائ������ر، قب������ل اأن يغادرها اإىل 

)7(
دم�شق وميوت فيها. 

اهتمام ليبي بالرتجمة 

نظم������ت اأكادميية الدرا�شات العليا بليبيا 

املوؤمت������ر ال�شنوي ال������دويل الراب������ع للرتجمة 

�شاتذة واملتخ�ش�شني يف  مب�شاركة عدد من الأ

جمال الرتجم������ة يف ليبيا وبريطانيا واإيطاليا 

ردن والعراق.  والهند والأ

و�ش������ارك يف افتت������اح املوؤمت������ر الدكت������ور 

كادميية  �شالح اإبراهيم املربوك اأمني عام الأ

يطايل ومدير املجل�س  ومدير املعهد الثقايف الإ

الثق������ايف الربيطاين، وح�رشه املوؤرخ واملرتجم 

الليبي خليفة التلي�شي وعدد من املتخ�ش�شني 

واملهتمني يف جمال الرتجمة. 

أك������د الدكتور �شال������ح اإبراهيم املربوك  وا

خ������الل افتت������اح اأعمال املوؤمتر عل������ى اأهمية 

الرتجم������ة يف تق������دم ال�شع������وب واأهميتها يف 

من وال�شالم يف العامل م�شرياً اإىل اأن  اإحالل الأ

الهتمام بالرتجم������ة وتعلم اللغات مهم جدا 

ي دولة، م�شرياً اإىل  للتقدم التقني والعلمي لأ

اأن اأكادميية الدرا�ش������ات العليا هي ال�شباقة 

يف ليبي������ا يف الهتمام بالرتجمة واللغة حيث 

أنها هي اأول موؤ�ش�شة علمية يف ليبيا تفر�س  ا

تعلم لغة ثانية غري العربية على طالبها كما 

أنها اأول موؤ�ش�شة فتحت جمالً لدرا�شة اللغة  ا

والرتجمة مب�شتوى درجة املاج�شتري. 

ودعا املربوك املوؤ�ش�ش������ات العلمية العليا 

يف ليبي������ا ومنها اجلامع������ات واملعاهد العليا 

اإىل �������رشورة الهتمام بدرا�ش������ة اللغات من 

قبل طالبها وم�شاعدتهم على ذلك بخف�س 

تكالي������ف الدرا�شة حتى تك������ون حافزا لهم، 

كما دعا اللجنة املنظمة للموؤمتر اإىل �رشورة 

التو�ش������ع يف فعاليات املوؤمتر خالل ال�شنوات 

�شاتذة  القادمة حتى ي�شتوعب اأكرب قدر من الأ

واملهتم������ني به������ذا املج������ال من حي������ث عدد 

للم�شاركني  امل�شاركني والمتداد اجلغ������رايف 

بحيث يتم فتح املجال للم�شاركة من خمتلف 

دول العامل. 

وق������دم امل�شاركون يف املوؤمت������ر عدداً من 

جم������ال  يف  املتخ�ش�ش������ة  العلمي������ة  وراق  الأ

الرتجم������ة للح������وار والنقا�������س، والتي ركزت 

مو�شوعاتها عل������ى درا�شة ق�شايا الختالف 

يف الرتجمة، وطرق تدري������ب وتدري�س طلبة 

الدرا�ش������ات العليا يف جمال الرتجمة الفورية 

�شاليب املختلفة لرتجمة ال�شتعارة وطرق  والأ

أثناء  جتاوز التداخل يف الرتكيب������ات اللغوية ا

الرتجم������ة، والتدري������ب الذات������ي يف الرتجمة 
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ردنية  الفوري������ة، وا�شتعر�ش������ت التجرب������ة الأ

ردين من العربية  يف ترجم������ة الفولكل������ور الأ

اإىل الجنليزي������ة، وترجمة الرث������اء، وترجمة 

ال�شتعارة يف القراآن الكرمي، والتجربة الليبية 

أ�شد  يف الرتجم������ة من خالل ما مت يف �رشيط ا

)8(
ال�شحراء عمر املختار.  

فيلم اأردين يفوز بجائزة اإميي العاملية 

ول مرة بجائ������زة »اميي«  ردن لأ ف������از الأ

العاملي������ة ع������ن م�شل�ش������ل اأردين عر�������س عام 

2007 ح������ول ق�شة حب جرت خالل اجتياح 

اإ�رشائيلي لل�شفة الغربية عام 2002.

وف������از م�شل�شل »الجتي������اح«، الذي جرت 

اأحداثه خ������الل اجتياح اإ�رشائيل ملدينة جنني 

الفل�شطينية قبل �شت �شنوات، بجائزة اميي 

ف�شل اإنتاج ع������ن فئة امل�شل�شالت الطويلة،  لأ

ردين طالل العواملة اجلائزة  وت�شلم منتجه الأ

خالل حفل اأقيم يف نيويورك بهذه املنا�شبة. 

وقال يا�������رش قبيالت، مدي������ر الن�شو�س 

نتاج  فكار يف املرك������ز العربي لالإ وتطوي������ر الأ

عالمي الذي ميلك������ه العواملة: اإن العمل  الإ

على امل�شل�شل ج������رى ب�شكل متقن وهو عمل 

ناجح و�شكل ملنتجه مغامرة كربى، وقد جرى 

اختيار الفائزين من بني اأربعني مر�شحا من 

16 دول������ة تناف�شت على 10 فئات من جوائز 

أ�شهر  اميي، وجرت املناف�شة على مدى �شتة ا

وفق ثالث جولت حتكيم �شارك بها اأكرث من 

600 حكم من 50 دولة. 

واأكد قبيالت اأن هذا الفوز �شكل حتدياً 

نتاج مثل  كب������رياً له، ك�رشكة اإنتاج خا�ش������ة، لإ

هذا العمل الذي ج������رى ت�شويره يف �شورية 

مب�شاركة ممثلني اأغلبهم اأردنيني اإ�شافة اإىل 

ممثلني �شوريني وفل�شطينيني.

وكان������ت قناة »ال ب������ي �ش������ي« الف�شائية 

اللبناني������ة القن������اة الوحي������دة الت������ي عر�شت 

م�شل�شل »الجتياح« خالل �شهر رم�شان عام 

2007، وقال م�ش������در مطلع يعمل يف قطاع 

نت������اج التلفزيوين، ف�شل عدم الك�شف عن  الإ

خرى قررت جتاهل  ا�شمه، اأن »كل القنوات الأ

امل�شل�شل ب�شبب مو�شوعه احل�شا�س بالن�شبة 

�رشائي������ل«، واأ�شاف اأن »العمل مل يعر�س يف  لإ

�شباب غري معلومة« ومل يعط مزيدا  ردن لأ الأ

من التفا�شيل يف حني قدر كلفة هذا العمل 

)9(
مبا يفوق 3 ماليني دولر. 

مريكي���ة ت���روي  ل تدع���وا ال�سينم���ا الأ

ق�ستكم 

دعت الفنانة النكليزي������ة جوليا ارموند 

التي كرمه������ا مهرجان القاه������رة ال�شينمائي 

ال������دويل يف دورته الثاني������ة والثالثني العرب 

مريكية »تروي  اإىل اأن ل يدع������و ال�شينم������ا الأ

حكايته������م« ع������رب ن�������رش وجه������ة نظرها من 

خالل ا�شتئثاره������ا باإنتاج اأفالم عن املنطقة، 
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مو�شحة اأن اخت������الف احل�شارات قد يقدم 

�ش������ورة م�شوهة علينا اأن ننظ������ر اإليها نظرة 

متفح�شة، وقالت يف معر�س ردها على �شوؤال 

حول اإمكانية قيامها ب������دور فتاة فل�شطينية 

اأو عراقية ا�شتن������اداً اإىل جتربة انتوين كوين 

يف تق������دمي �شخ�شية القائ������د الليبي ال�شهري 

أ�ش������د ال�شحراء«،  عم������ر املختار يف فيل������م »ا

مل�شطف������ى العقاد: »ي�رشفن������ي اأن اأقوم مبثل 

ف�شل اأن  أنه من الأ هذا ال������دور، بالرغم من ا

تق������وم به فنانة تعي�س �شي������اق هذه احل�شارة 

قدر على تقدمي  وطريق������ة تفكريها فه������ي الأ

مث������ل هذه ال�شخ�شية مني، لكني ل اأمانع يف 

تقدمي مثل هذه ال�شخ�شية«، وكانت ارموند 

قد حتدثت ع������ن جتربتها امل�رشحية املتميزة 

فوق خ�شب������ات امل�شارح الربيطانية اإىل جانب 

أربعة  جتربته������ا ال�شينمائي وخو�شها ت�شوير ا

)10(
اأفالم يف العام اجلاري.

حت�سريات تركية لالحتفال با�سطنبول 

عا�سمة للثقافة 2010: 

ك�شفت اللجنة الرتكية املكلفة بتح�شريات 

وروبية للثقافة  ا�شطنبول لت�شبح العا�شمة الأ

ع������ام 2010 عن ق�ش������م من امل�شاري������ع التي 

�شتواكب هذه التظاه������رة يف املدينة الرتكية 

الكربى بعد حوايل عام.

وترتاوح هذه امل�شاري������ع بني التظاهرات 

الفنية يف ال�ش������وارع وترميم الق�شور، مرورا 

أو  باإقام������ة مهرجان������ات مو�شيقي������ة ل�شوبان ا

للمو�شيقى الغجرية، وتت������وزع على العنا�رش 

ربع تكرمي������ا للفيل�شوف اأر�شطو الذي راأى  الأ

أ�شا�شية  أربعة عنا�رش ا اأن الوج������ود يقوم على ا

هي الرتاب والهواء واملاء والنار.

وق������ال ن������ورى كولكوغل������و رئي�������س جلنة 

»ا�شطنب������ول 2010« خ������الل موؤمتر �شحايف: 

هك������ذا نفهم ا�شطنبول، حيث نعترب اأن ثقافة 

العي�������س امل�شرتك التي ا�شتم������رت على مدى 

قرون يف ا�شطنبول و�شمح������ت ليوناين مثال 

بالعمل مع حريف ارمني اأو رجل اأعمال تركي 

أو تاج������ر يهودي، اإمنا ه������ي مثال يحتذى به  ا

للعامل اليوم.

وذك������رت اجلهات الرتكي������ة امل�رشفة على 

تنظيم وتن�شي������ق فعاليات ه������ذه الحتفالية 

اأن م������ن بني امل�شاريع الك������ربى مبنا�شبة هذه 

التظاه������رة، م�������رشوع يق�ش������ى بتحويل حي 

قامة منتزه اأثري جديد،  يينيكابى ال�شعبي لإ

أثري������ة تع������ود اإىل مرفاأ  تعر�������س في������ه قطع ا

ألفثرييو�������س البيزنطي القدمي، وامل�رشوع من  ا

أ�شماء الفن املعماري يف  ت�شميم بع�س كبار ا

العامل اأمثال رميكولها�س ورنزو بيانو ونورمن 

تراك  ثار الأ فو�شرت، حي������ث اكت�شف علماء الآ

يف املرف������اأ الق������دمي ال������ذي يع������ود اإىل عهد 

ول »395-346«  الأ ثيودو�شيو�س  مرباطور  الإ

وروبية لبحر مرمرة »�شمال  على ال�شف������ة الأ
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اإحــــــاالت

نباء العربية ال�صورية »�صانا«  وكالة الأ  -1

WWW.SANA.ORG
موقع ميدل اي�صت اأن لين  -2

WWW.MIDDLE-EAST.ONLINE.CO
موقع ن�صيج  -3

WWW.NASEEJ.COM
�صبكة املعلومات العربية املحيط  -4

WWW.MOHEET.COM
نباء اخلليج  وكالة الأ  -�

WWW.JAMAHIRIYANEWS.NET
موقع العرب اأونالين  -�

 WWW.ARABONLINE.CO
نباء اجلزائرية وكالة الأ  -�

WWW.APS.DZ
نباء الليبية »جاما« وكالة الأ  -�

WWW.JAMAHIRYANEWS.COM
ردنية وكالة برتا الأ  -�

WWW.PETRA.GOV.JO
و�صط 10- وكالة اأنباء ال�رشق الأ

WWW.MENA.ORG. EC
11- وكالة رويرتز  

WWW.REUTERS.COM

¥µ

أ�شطولً  غرب« اأكرث من ثالثني �شفينة ت�شكل ا

كاماًل من القرون الو�شطى.

على �شعيد اآخر تت�شدر الفنون الت�شكيلية 

برام������ج ه������ذه التظاه������رة، الت������ي �شتت�شمن 

ع�رشي������ن معر�شاً جوالً تهدف اإىل ن�رش الفن 

املعا�رش يف املدينة البال������غ عدد �شكانها 13 

ملي������ون ن�شمة، وقال بريال مدرا املكلف ق�شم 

الفن������ون الب�رشي������ة يف تظاه������رة »ا�شطنبول 

2010«: �شندع������و ع�رشة فنان������ني م�شهورين 

قامة هنا يف ا�شطنبول والعمل مع فنانني  لالإ

أديباً  م������ن اجليل ال�شاب، كما متت دعوة 16 ا

ملاين غونرت  مريكي بول او�ش������رت والأ بينهم الأ

غرا�������س واللبناين اأمني معلوف ل�رشح روؤيتهم 

وانطباعاته������م الثقافية والذاتية حول مدينة 

ا�شتنب������ول، فيما �شيعر�������س ع�رشة خمرجني 

عامليني اأفالماً ق�شرية عن املدينة.

وروبي  يذكر يف هذا ال�شياق اأن الحتاد الأ

اختار ع������ام 2006 ا�شطنبول لتكون عا�شمة 

اأوروبية للثقافة عام 2010 اإىل جانب اي�شن 

 
)11(

أملانيا وبيك�س يف املجر. يف ا
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قرطاجة مدينة البونيني

قرطاجة مدينة البونيني

عر�س وتقدمي : حممد �سليمان ح�سن
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اإذا ما دخلنا تاريخ العامل، فاإن الباحث ينطلق من �شورية. واإذا ما بحث عن 

مدن العامل، فاإن البداية �شورية. هو هكذا التاريخ. تاريخ ح�شارات الب�رشية 

راميني.  الآ اإىل  الكنعانيني  من  انطالقا  آ�شور،  وا بابل  اإىل  �شومر  من  وىل  الأ

وىل،فاإن �شورية  وعندما نتكلم عن مهد امليثولوجيا والثيولوجيا العقيدية الأ

ول.  تقف يف ال�شف الأ

قرطاجة مدينة البونيني

باحث  من �سورية. ❁

ò

❁

عر�ض وتقدمي: حممد �سليمان ح�سن
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قرطاجة مدينة البونيني

من اإنانا وع�شتار وجلجام�س و�شولً اإىل 

مدن  ع��ن  نبحث  وعندما  أرام.  وا ع�شرتوت 

يف  تقف  �شورية  ف��اإن  واقت�شادياتها،  العامل 

أي�شاً. ول ا ال�شف الأ

ال��دور  وجت��ارت��ه��م  للكنعانيني  ك��ان  لقد 

ك�����رب يف ب��ن��اء وت��ط��وي��ر م���دن ال���ع���امل من  الأ

اإىل  الفل�شطيني  اللبناين  ال�شوري  ال�شاحل 

اإىل  و�شولً  خ��رى  الأ املتو�شط  �شواحل  بقايا 

)ل�شبونة( الربتغالية ومنها اإىل القارة املفقودة 

)كولومبو�س(  اإىل  وبهتاناً  زوراً  ن�شبت  التي 

وهي من اكت�شاف اأجدادنا الكنعانيني.

)ق��رط��اج��ة م��دي��ن��ة ال��ب��ون��ي��ني وال��روم��ان 

عن  ال�����ش��ادر  الكتاب  ع��ن��وان  وامل�شيحيني( 

دار )روافد(بدم�شق. الكتاب من تاأليف عامل 

ملاين )فينيغرد اإلليغر(.  التاريخ والالهوت الأ

الدكتور  الباحث  العربية  اإىل  برتجمته  قام 

أ�شتاذ التاريخ القدمي بجامعة  )عيد مرعي( ا

دم�شق. يقع الكتاب يف /270/ �شفحة من 

القطع الكبري. ومن اإ�شدارات عام /2008/. 

نقدم عر�شاً له مبا يت�شق واملعطيات املعرفية 

للكتاب.

❁    ❁    ❁

يف  الرومانية  الت�شمية  ه��ي  ال��ب��ون��ي��ني: 

الكنعانيني يف   = للفينيقيني  الالتينية  اللغة 

قرطاجة: Poeni = قرطاجي.

❁    ❁    ❁

قرطاجة البونية = املدينة

امليناء  اليوم بنظره من موقع  من يجول 

مدينة  ت��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  ال���ق���دمي،  احل��رب��ي 

ال�شيقة  ب��اأزق��ت��ه��ا  ق��ام��ت  ق���د  )ه��اي��ن��ب��ال( 

بلغت  التي  أ���ش��واره��ا  وا ال�شاخمة  ومعابدها 

اأن يكون قد نزل  �شماكتها م��رتاً. هنا يجب 

من  ���ش��ور  م��ن  ال��رب  اإىل  �شجعان  فينيقيون 

اأجل تاأ�شي�س م�شتوطنة حلماية جتارتهم يف 

الغرب. الذين واجهوا الرومان ب�شجاعة. كان 

أثرياً مثرياً. بعد التدمري الكامل  ذلك ك�شفاً ا

لقرطاجة ترك )�شكييو( املدينة للجنود لعدة 

اإىل روما �شفينة �رشيعة حمملة  أر�شل  أيام. وا ا

بالغنائم. ولكن بعد نحو مئة �شنة من تدمري 

جديد،  من  بناءها  الرومان  أع��اد  ا قرطاجة 

البونية القدمية مدينة  فن�شاأت فوق املدينة 

القدمية  قرطاجة  دم��رت  وهكذا  رومانية. 

ب�شكل نهائي.

ك�����ش��ف عنه  ال����ذي  ال�����ش��ك��ن��ي  اإن احل���ي 

آثاريون عند املنحدر اجلنوبي، حوايل خم�س  ا

جزر، بني ثالثة �شوارع متقاطعة ب�شكل قائم 

كاملة والباقية ب�شكل جزئي. وهناك من اأجل 
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خزانان  املختلفة،  غرا�س  لالأ باملياه  التزود 

مدوران لهما �شكل الزجاجة. ومن املفرت�س 

تتاألف  كانت  �شقف  الأ امل�شطحة  البيوت  اأن 

اإن  ال��ق��ول  م��ن ع��دة ط��واب��ق. وعليه، ميكن 

دراج رمبا كانت من خ�شب فقط، وكانت  الأ

بالن�شبة  أم��ا  ا اخل��ارج،  البيوت من  اإىل  تقود 

حملية،  منتجات  بالتاأكيد  فكانت  للفخار 

كانت  أي�شاً.  ا م�شتوردات  يوجد  ك��ان  ولكن 

�شوارع هذا احلي تتاألف من تراب مدكوك، 

الطق�س خا�شة.  مع  متالئمة  وبالتايل، غري 

تعطي قطع الفخار معلومات عن ن�شاأة هذا 

احلي، الذي يجب اأن يكون عند نهاية القرن 

الثالث وبداية القرن الثاين قبل امليالد. ومن 

من�شب  ت�شلم  ال��ذي  )هانيبال(  اأن  املحتمل 

)�شوفيتني =اأعلى من�شب يف دولة قرطاجة( 

أم��ر باملخطط  ا ال��ذي  ع��ام /196 ق.م/ هو 

اجلديد لهذه املنطقة.

املكت�شفة  البونية  ال��ف��ي��الت  بقايا  تعد 

متوا�شعة للغاية مقارنة باملكت�شفات يف )حي 

الربهة(، من حيث الكرب وتق�شم احلجرات مع 

باحاتها واخلزانات واملمرات. وهناك �رشيط 

ر�س بني البيوت وال�شور البحري خال  من الأ

من العمران. كان بحر تون�س احلايل، احلد 

اجلنوبي الطبيعي للمدينة. اإن موقع املدينة 

تطلب  مر�شاة،  �شكل  لها  جزيرة  �شبه  على 

يف  الثقوب  اإن  قوياً.  دفاعياً  طوقاً  بالطبع 

عمدة  ر�شية ال�شخرية كانت خم�ش�شة لالأ الأ

أب��راج احلرا�شة  ا التي كانت حتمل  اخل�شبية 

على ال�شور.

ك���ان ه��ن��اك خ��ل��ي��ج ط��ب��ي��ع��ي حم��م��ي من 

اإىل  �شحبها  أو  ا ال�شفن  لر�شو  يكفي  ال��ري��اح 

امليناء  بع�شها.  م��ع  مرتبطة  امل��وان��ئ  ال���رب. 

و���ش��ط  وال���ث���اين  ل��ل��ت��ج��ار،  ول خم�����ش�����س  الأ

م��زودة  كموانئ،  ج��زر  هناك  كانت  ج��زي��رة، 

باأر�شفة موانئ كبرية. يف بداية القرن الرابع 

أ  وب��دا بالرمل،  القناة  امل��رء  م��الأ  امليالد  قبل 

بالتو�شع ال�شطناعي للموانئ ويظهر تو�شع 

املدينة. اإن املبنى ال�شدا�شي الزوايا، ميكن اأن 

ال�شوارع  وتق�شم  البحرية.  قيادة  مقر  يكون 

املتقاطعة اإىل قطع خمتلفة امل�شاحة. وهو ما 

يعرف با�شم النظام الهيبو دامي الذي يعد 

اأقدم لكثري من خمرتعه املليتي هيبودامو�س، 

القدمية.  الرافدين  وا�شتخدم قبله يف بالد 

زقة �شيقاً وات�شاعاً. اأما املعابد  وتتفاوت الأ

طرقها،  يف  اأو  امل��دي��ن��ة  خ���ارج  تقع  فكانت 

مطابقة بذلك الف�شل املاألوف ما بني الدولة 

والدين عند الفينيقيني. وينتمي �شور املدينة 

اإىل من�شاآت املدينة البونية.
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العا�رش  ال��ق��رن  يف  الفينيقيون  أ���ش�����س  ا

امل�شتعمرات  من  كثري  امليالد  قبل  والتا�شع 

ال���ت���ي ت��ظ��ه��ر اخ���ت���الف���اً ك���ب���رياً ع���ن ح��رك��ة 

توؤمن  اأن  عليها  كان  غريقية.  الإ ال�شتيطان 

كانت  ول.  الأ امل��ق��ام  يف  ال��ت��ج��ارة  ���ش��الم��ة 

واملن�شوجات  الفينيقية  احلرفية  املنتجات 

مرغوبة. وكان قد مت تاأ�شي�س م�شتوطنتني يف 

أوتيكا(  مرتبتني يف عام /1100ق.م/ هما )ا

و)ليكو�س(  قرطاجة.  غربي  �شمال  الواقعة 

عند ال�شمال الغربي من اأفريقيا.

امل�شتوطنات  اإحدى هذه  كانت قرطاجة 

قبل  م��ن  أ�ش�شت  ا التي  الفينيقية  التجارية 

تاأ�شي�س  تربط  �شيوعاً  كرث  الأ الرواية  �شور. 

املدينة مع )اإلي�شا(  ابنة )موتو( ملك �شور. 

وتنتهي احلكاية، مع تاأكيد حقيقة اأن اإلّي�شا 

ا�شم  اإن  قرطاجة.  بقاء  طيلة  كاإلهة  عبدت 

)ق���رط���اج���ة( يف ال��الت��ي��ن��ي��ة و)ك���رخ���ي���دون( 

حد�شت(  )ق��رت  اإىل  يرجع  غريقية،  الإ يف 

ج��دي��دة(.  )عا�شمة  يعني  ال��ذي  الفينيقية 

200ق.  = )اإمني�شو�س(  يف  )ميغاندر(  يذكر 

ال�شابع  العام  لقرطاجة  تاأ�شي�س  كتاريخ  م 

يقع ما بني  ال��ذي  بغماليون  امللك  من حكم 

)825- 820ق.م(.

❁    ❁    ❁

لهة والعبادات.. الآ

اأن  م���وات( على  تربهن املقابر )م��دن الأ

حدود املدينة، اأقيمت على منحدرات التالل 

الثالثة امللتفة حول املدينة. وهي اأقدم مقابر 

قرطاجة. واأقدم القبور هي عبارة عن حفرة 

مرتين.  بعمق  ال�شخر  من  حمفورة  ب�شيطة 

وكانت القبور مغطاة بقطع حجرية م�شطحة. 

أو  ا �شغرية  ق���ارورة  هناك  كانت  وكمرفقات 

أو اإناء. على اأن اأجمل قبور  اثنتان فخاريتان ا

قرطاجة، بني على �شكل �شقة للموتى. وقد 

أ�شهمت م�رش اإىل جانب اليونان بق�شط يف  ا

العاج  بقطع  القرطاجية،  القبور  ح�شارة 

واخل��وامت.  ال�شطوانية  والعلب  م�شاط  والأ
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�شياء التي  كان �رشاج الزيت جزءاً ثابتاً من الأ

يظل م�شيئاً  ال�رشاج  وكان  القرب.  تو�شع يف 

رواح ال�رشيرة، مكت�شباً  بعاد الأ طيلة الليل لإ

و�شعاً دينياً اإ�شافياً. وقد يكون اأمراً مفاجئاً 

وجود ثقوب مدورة �شغرية يف املقابر حمفورة 

يف ال�شخر، كانت ت�شتخدم كم�شتودع لبقايا 

العظام املحروقة.

تو�شع يف  كانت  التي  ���ش��ي��اء  الأ ب��ني  م��ن 

قنعة  الأ هما:  اله��ت��م��ام.  وت�شتحق  القبور 

القناع  و�شع  من  الغاية  احلالقة.  أم��وا���س  وا

اإىل  وحتويله  اآخ��ر،  مظهراً  حاملها  اإع��ط��اء 

أو اإله اأو حيوان. وكانت  اإن�شان اآخر اأو جني ا

والبع�س  �شيوعاً،  أك��رثه��ا  ا من  اجل��ن  اأقنعة 

منها ذو مالمح زجنية، وذات و�شوم متعددة 

للعبادة  هي  القد�شية  ال�شفة  اأن  غ��ل��ب  والأ

ولي�س للموت. فهي م�شاعدة للميت يف حياته 

خرة. اأما )اأموا�س احلالقة( وهي اأموا�س  الآ

لال�شتعمال  لي�شت  وه��ي  بامتياز  قرطاجية 

مفرو�شة  كانت  ع��ب��ادي،  ل��دور  بل  اليومي. 

لطقو�س تعبدية حمددة.

موات، هناك ما ي�شمى  اإىل جانب مدن الأ

القرطاجيون  ك��ان   .)Tophet )التوفيت 

من  ال�شمعة  �شيئة  أ���ش��اِح  ا يقدمون  ق��دمي��اً 

القرب  م��و���ش��ع  اإىل  ي�����ش��ار  وك����ان  ط���ف���ال.  الأ

يقدمون  �شاهدة.  أو  ا عموداً  بو�شاطة  ع��ادة 

)تانيت(.  اإىل  ثم  حّمون(  )بعل  اإىل  كاأ�شاٍح 

أو  ثارية عن قبور ا وقد ك�شفت احلفريات الآ

مدافن م�شابهة يف )اأوغاريت =راأ�س �شمرا( 

الطق�س  هذا  مور�س  ال�شورية.  الالذقية  يف 

حتى دمار املدينة العام /146 ق.م/.

الت�شحية  عن  كاملة  معلومات  تقدم  ل 

ال��ع��ام ت�شحية  املجمل  ط��ف��ال. وه��و يف  ب��الأ

ل��ه��ة وامل��ل��وك ويف احل����روب وال�����ش��دائ��د  ل��الآ

وامل��ح��ن. وق���د وج���د يف )���ش��و���ش��ة= تون�س( 

حفرة )توفيت( بني اأن�شاب القبور. اإن خط 

�شحية  �شحية الب�رشية عرب الأ التطور من الأ

فكري  مركب  ه��و  ال��دم��وي��ة  غ��ري  احليوانية 

يحتاج اإىل برهان.

وبالتايل  ول  الأ ال�شيد  )بعل حمون(  كان 

يرى  الباحثني  وبع�س  للتوفيت.  وح����د  الأ

فيه )�شيد مذابح البخور( وا�شم )حمن( يف 

لهة  الفينيقية يعني )يحرتق(. ثم ظهر ا�شم الإ

حمون(.  )بعل  جانب  اإىل  وج��دت  )تانيت( 

غريقية من  الإ اإىل )هريا(  اأقرب  وهي رمبا 

)ع�شرتوت( ال�شورية.

اإن م���ن اأه����م رم����وز ال��ق��رط��اج��ي��ني، ما 

واإ�شارة  الزجاجة  وهما:  )تانيت(  اإىل  ن�شب 
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تانيت التي ت�شم قر�س ال�شم�س واإفريز من 

فاعي. الأ

و����ش���اع ال��دي��ن��ي��ة يف ق��رط��اج��ة كانت  الأ

�شافة  م. فبالإ و�شاع يف الوطن الأ م�شابهة لالأ

اإىل )بعل حمون( و)تانيت( كان )ملقارت( اإله 

اإله  و)ري�شيب(  �شيدا  اإله  و)اإ�شمون(  �شور. 

هناك  كان  ثم  الفينيقي.  واحل��رب  الطق�س 

)ع�شتاروت( اإلهة اخل�شب واحلب و)�شدرابا( 

اإلهة ال�شفاء.

لهة  الآ من  الب�رشي  اخل��وف  حالة  كانت 

قائمة يف قرطاجة. بالطبع كان من املفرت�س 

له رحيماً. لكن يف قرطاجة كان  أن يكون الإ ا

وبالتايل  للق�شوة.  آلهة  وا للرحمة  آلهة  ا هناك 

�شاحي منت�رشة بكثافة، كنذور تقدم  كانت الأ

لراحة املوتى. وهي اأ�شاحي ب�رشية وحيوانية 

ونباتية ويقوم بت�شلمها نيابة كاهن املعبد.

أو  ا كبرية  اإما  القرطاجية  املعابد  وكانت 

أو بطابق واحد. وكانت  �شغرية. اإما طابقية ا

الذي  )املزبح(  اأهمها  من  غرف  عدة  ت�شم 

لهة. تقدم فيه القرابني لالآ

❁    ❁    ❁

دارة ال�سيا�سة والتجارة والإ

ا�شتقرت  تاأ�شي�شها،  بعد  قرطاجة  اإن 

املدينة  رفعت  واجتازت مرحلة منو  ب�رشعة 

خ������رى،  ف����وق امل�����ش��ت��وط��ن��ات ال��ت��ج��اري��ة الأ

أ�ش�شت  وا خ�����رى.  الأ امل���دن  ع��ل��ى  و���ش��ي��ط��رت 

)ق��اد���س،  أم��ث��ال  ا م��ن  ج��دي��دة.  م�شتوطنات 

�شقلية  مدن يف  اإىل  اإ�شافة  وملقا(.  عبدرا 

يطاليتني. يف القرن الرابع قبل  و�رشدينيا الإ

كور�شيكا  اإىل  ال��ق��رط��اج��ي��ون  و���ش��ل  امل��ي��الد 

اإغريقي  قرطاجي  �شدام  واأول  فرن�شا.  يف 

ح�شل يف /580ق.م/.

ال��ف��ي��ن��ي��ق��ي��ون، وم��ع��ه��م ال��ق��رط��اج��ي��ون، 

معروفون كتجار وباعة.

ك���ان ه��ن��اك ع���دة ت��ق��اري��ر ع��ن رح��الت 

القرطاجيني البحرية، نذكر منها: �شفراتهم 

اإثيوبيا وبرابرة زنوج. ثم  ومدنهم يف ليبية، 

على طول نهر النيل حتى منابع البحريات. 

والكمرون.  ال�شنغال  بالد  اإىل  رحلة  وهناك 

ثم بعثه )ميميليكو( اإىل اأرا�شي بريطانيا.

مل ت��ك��ن ال���زراع���ة م��ه��م��ل��ة يف ق��رط��اج��ة 

الزراعية:  املواد  من  العديد  ا�شتوردت  وقد 

احلبوب والزيت واخلمر. ومار�شت قرطاجة 

منذ القرن ال�شاد�س قبل امليالد �شيا�شة فتح 

فن�شاأ  م�شتعمراتها.  اإىل  و�شمها  را���ش��ي  الأ

را�شي الكبار. من  ار�شتقراطية من مالك الأ

اأجل ذلك ن�شاأ م�شتعمرات زراعية مثل اأرا�شي 

الزيتون والعنب. وكذلك اللوز والتني والرمان 
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القرطاجية  للحرف  يكن  مل  ولكن  والتفاح. 

نتاج  لالإ مواد  كانت  والقيمة.  همية  الأ نف�س 

املحلي ولي�س لال�شترياد. ون�شاأت حرف عدة 

مثل: النجارة وال�شباغة. وال�شباكة، �شناعة 

الذهب وحرفة اخلدمات. وقد اأخذت بع�س 

البتكارات القرطاجية من قبل الرومان.

الفيل�شوف  م���دح  ال��ق��ان��وين  امل��ج��ال  يف 

احلكم  كان  القرطاجي.  القانون  )اأر�شطو( 

للتقليد الفينيقي. مع  ملكي وراثي. مقارب 

وليغاركية( التعددية. مع التطور  ميل اإىل )الأ

اإىل  ال�شعب  م���ال  والج��ت��م��اع��ي  ال�شيا�شي 

هم لتوجيه  الهيئة الأ اأن  الر�شتقراطية غري 

ال�شيوخ.  اأو جمل�س  املجل�س  كانت  ال�شيا�شة، 

ثم هناك جمل�س ال�شعب يف عهد )اآل برقة(.

اأدى تو�شع الدولة القرطاجية اإىل ظهور 

ودينية  واجتماعية  اقت�شادية  تنظيمات 

متعددة. وقد مت جمعهم �شمن اإطار الدولة 

الواحدة. فن�شاأ ما ي�شمى باملواطن واملرتزقة 

واجلنود. كانت اجليو�س القرطاجية خليطاً 

ملوناً من جن�شيات عدة.

❁    ❁    ❁

قرطاجة وروما

كانت معاهدة �شالم العام /201/ تعني 

موتاً بالتق�شيط بالن�شبة لقرطاجة. لقد قام 

اأمة  يف  البدوية  ال�شعوب  ب�شهر  )مي�شينا( 

واحدة. كان يحلم باإن�شاء اإمرباطورية جديدة. 

وكان على قرطاجة اأن ترتاجع تدريجياً. لقد 

حاول الرومان نيل قرطاجة دون الكثري من 

الدماء. لكن ذلك مل يح�شل فكانت احلرب 

أنه  قائمة بني الطرفني. واقتنع القرطاجيون ا

اإن كان لبد من اإزالتهم فليكن بحرب كبرية. 

عند هذا احلد دخل الرومان قرطاجة.

❁    ❁    ❁

قرطاجة الرومانية

ال�شيوخ  جمل�س  �شّم  املدينة،  تدمري  بعد 

ال��ق��رط��اج��ي��ة. ق�شمت  امل��ن��ط��ق��ة  ال���روم���اين 

باإمكان  كان  زراعتها.  ميكن  التي  را�شي  الأ

أن يُ�شكن م�شتوطنني يف هذه  جمل�س ال�شيوخ ا

املناطق. وق�شمت احل�ش�س الزراعية.

رومانية  كم�شتعمرة  ق��رط��اج��ة  �شم  ث��م 

أ�ش�شت  ا قي�رش(.  يوليو�س  )غايو�س  عهد  يف 

النبيل  با�شم قي�رش  العديد من امل�شتعمرات 

ومنها قرطاجة. جاء اإىل قرطاجة اأكرث من 

)قي�رش(  وف��اة  بعد  م�شتوطن.  أل��ف  ا ثمانني 

ت�شلم )اأوغ�شطو�س( وتابع م�شوار �شلفه فاأعاد 

الرومانية  امل�شتعمرة  قرطاجة  وبناء  ترميم 

ن. واأ�شبحت مركزاً للتمدن الروماين. الآ

كعا�شمة جديدة للمقاطعة حوت قرطاجة 
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ال��ذوق  تنا�شب  التي  اللهو  أم��اك��ن  ا أن���واع  ا كل 

البي�شاوي.  املدرج  امل�رشح  فاأن�شاأ  الروماين. 

ألفاً  ا ثالثني  باإمكان  كان  التقديرات  ح�شب 

ال�شتمتاع مبا يجري داخل هذه امل�شارح من 

عرو�س م�رشحية وريا�شية ومو�شيقية.

لل�شحة  لي�س  ثم كان هناك احلمامات، 

وال��رتف��ي��ه.  والت�شلية  ل��ل��ري��ا���ش��ة  ب��ل  ف��ق��ط، 

الرومانية،  م��رباط��ور  الإ حمامات  وخا�شة 

ر�س واأعالها. حتت الأ

أي�شاً  كما لكل املقاطعات الرومانية بدا ا

وائل  الأ باطرة  الأ فريقيا يف عهد  لإ بالن�شبة 

القت�شاد  فيه  ا�شتطاع  ع��ام،  رخ��اء  ع�رش 

والثقافة الزدهار دون تهديد من اخلارج اأي 

أباطرة ونواب وقنا�شل  قرطاجة، كان هناك ا

العي�س  تنم ع��ن رغ��د  وك��ان��ت احل��ي��اة  دول. 

بالمرباطور  ل��ه. مم��ا ح��دا  وت��رف ل مثيل 

)احلق  واأهلها  قرطاجة  منح  اإىل  )ك��رك��ال( 

يطايل(. الإ

اجل��زء  ت�شمل  اإفريقية  مقاطعة  ك��ان��ت 

ومنطقة طرابل�س  احلالية  تون�س  من  كرب  الأ

�شكلت  ثم  اجلزائر.  من  ال�رشقي  واجلزائر 

)�شيغريو�س(.  عهد  يف  )نوميديا(  مقاطعة 

كانت اأهم القرارات يف اجتماع جمل�س املدينة، 

ال�شيوخ(.  )جمل�س  غالباً  ي�شمى  ك��ان  ال��ذي 

اأهم وظائفه امل�شادقة على قرارات  وكانت 

أ كانت �شلطة  جمل�س ال�شعب. من حيث املبدا

الدولة توجد يف جمل�س ال�شعب.

ميكن  قرطاجة  يف  رومانية  عبادة  اأول 

أوغ��و���ش��ت��ا( ال��ذي  أن ت��ك��ون م��ذب��ح ع��ائ��ل��ة )ا ا

لهة الرئي�شة  اكت�شف عام /1916/. بقيت الإ

املدينة  )تانيت( حامية  الرومانية  لقرطاجة 

)كال�شتي�س(.  ه��و  ج��دي��د  ب��ا���ش��م  ال��ق��دمي��ة، 

أثينا  ا ال��روم��ان��ي��ة:  ل��ه��ة  الآ باقي  اإىل  اإ�شافة 

له  ولإ أرتيمي�س.  وا وريا  و�شيليني  واأفروديت 

قرطاج الفينيقي )بعل حمون( ظهر وريث له 

هو )�شاتورنو�س(.

مرباطور  اإ�شافة اإىل ذلك ظهرت عبادة الإ

يف عهد )في�شبا�شيان( عام /71م/. يف املجال 

مثل  م��ن  ع��دة  �شخ�شيات  ظ��ه��رت  ال��ث��ق��ايف 

الفيل�شوف  جزائري.  اأ�شل  من  أبوليو�س(  )ا

وك��ان  ف��الط��ون��ي��ة.  الأ الفل�شفة  در����س  ال���ذي 

وىل. روائي ومو�شيقي من الدرجة الأ

كما اعتربت قرطاجة من اأهم املدن التي 

التي  =الف�شيف�شاء(.  )املوزاييك  ب�  اهتمت 

تتحدث عن حياة املدينة بكل تاريخها.

❁    ❁    ❁

قرطاجة امل�سيحية

اإفريقيا  �شمال  يف  امل�شيحية  ب��داي��ة  اإن 
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و�شيمون  بطر�س  ك��ان  /180م/.  اإىل  يعود 

أ���ش��ح��اب  أوائ����ل ال���وّع���اظ وا وم��ات��ي��و���س م��ن ا

اجلماعات الدينية. وكانت اأعداد امل�شيحيني 

تباطاأ  الدين  ه��ذا  لكن  قرطاجة.  يف  كبرية 

أع��م��ال  ا ال��ث��ال��ث امل��ي��الدي و�شهد  يف ال��ق��رن 

الدين اجلديد  اأهل  تنكيل ومالحقات. كان 

جاهداً  ح��اول  وثني.  �شعب  و�شط  يف  أقلية  ا

ال�شهداء  ملفات  اإن  وثيقة.  عالقات  اإيجاد 

التحقيق  وحما�رش  قرطاجة  يف  امل�شيحيني 

ت��ق��در  ك��ب��رية ه���ي ذات ق��ي��م��ة ل  ب����اأع����داد 

ذلك  بعد  وت���واىل  التدين.  لتاريخ  بالن�شبة 

تريتوليان  ظهور �شخ�شيات مهمة من مثل: 

تاريخ  يف  مهماً  دوراً  لعبا  ال��ل��ذان  وك��ربي��ان 

م�شيحية �شمال اأفريقيا وقرطاجة على وجه 

التحديد. اأ�شاب م�شيحية قرطاجة ما اأ�شاب 

اإىل �شقاق  اأدت  غريها من خالفات داخلية 

رثوذك�شية والكني�شة الغربية  بني الكني�شة الأ

مهمة  كني�شة  �شخ�شية  وظهرت  وروب��ي��ة.  الأ

من قبل )اأوغ�شطينو�س( القدي�س والفيل�شوف 

الذي لعب دوراً مهماً يف الالهوت الكن�شي 

والفل�شفة الدينية.

وقعت قرطاجة حتت حكم )الفاندال( عام 

ال�شطرابات  �شديدة  فرتة  وكانت  /429م/ 

ال�شيا�شية، ومتخلفة ثقافياً ودينياً. ثم وقعت 

ق��رط��اج��ة حت��ت احل��ك��م ال��ب��ي��زن��ط��ي ح��وايل 

القرن ال�شاد�س امليالدي. ويف قرطاجة بنيت 

الكاثوليكي.  النظام  الكنائ�س وبخا�شة على 

وعقد جممع كن�شي يف قرطاجة عام /535/ 

كاأ�شقف  جديد  من  قرطاجة  أ�شقف  ا وثبت 

فريقية. اأول لإ

العرب  دخ���ول  ك��ذل��ك حتى  م���ر  الأ بقي 

اإف��ري��ق��ي��ا يف ال��ع��ام  ب��اإ���ش��الم��ه��م اإىل ���ش��م��ال 

دي��ان��ات  أ���ش��ح��اب  ا ب��ق��ي  ول��ك��ن  /647م/. 

التوحيد من امل�شيحيني واليهود على دينهم 

اجلزية  دف��ع  م��ع  �شالمية  الإ التعاليم  وف��ق 

عرباً  باعتبارهم  املواطنة  حقوق  كل  ونالوا 

من غري امل�شلمني واأجانب من غري امل�شلمني 

يف بالد عربية.

¥µ
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يقول املفكر والفيل�صوف العربي الكبري الراحل زكي جنيب 

حممود: »�صاهد النا�ض من حولك، تدرك من �صلوكهم اأي ثقافة 

يعي�صون.. اإننا نعي�ض ثقافتنا يف كل ما نراه من تف�صيالت..« 

من هذا القول ينبع ال�صوؤال: هل ا�صتطاع املثقفون واملفكرون 

وما  ومذاهبهم،  وميولهم  اجتاهاتهم  اختالف  على  العرب، 

اإ�شكالية اخلطاب الثقايف
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اأنتجوه من فكر اأن يزرعوا قيمًا معينة تظهر يف �صلوك املواطن العربي، 

الذي هو حمل كل خطاب يطرحه املثقف املن�صغل ب�»اإ�صكاليات« الع�رش 

وق�صاياه؟!

جابة عن هذا ال�صوؤال، هي املحك يف مدى جناح اخلطاب الثقايف  الإ

العربي املعا�رش من عدمه، واجلواب جاء من خالل درا�صات ومناق�صات 

جرت يف ندوة بحثية، �صارك فيها نخبة من كبار الباحثني واملفكرين 

العرب، وعقدت موؤخرًا يف مدينة الكويت، وكان الراأي فيها ب�صفة عامة 

ال��راه��ن، رغ��م م��رور قرنني من حم��اولت  هو ل، حيث عدنا يف وقتنا 

�صورها  باأفج  بحتة  تقليدية  قيم  اإىل  والنه�صة«  واحلداثة  »التنوير 

و�صطحيتها، وغري ذلك من مفاهيم مماثلة يبدو اأنها مل تتجاوز النخبة 

التي تطرحها..

م��ازال  ن�صان  الإ والع�رشين..  احل��ادي  القرن  بدايات  يف  ن  الآ نحن 

يتخبط يف اأزمات عميقة واإحباطات مريرة على ال�صعد كافة.. تفكريه 

اأن  اأ�صري طروحات واأ�صئلة منذ بداية »النه�صة احلديثة« دون  ل يزال 

العربي بني  ن�صان  الإ يعي�صه  و�صع غريب  عليها.  اأجوبة حا�صمة  يجد 

ن�صان  �صعوب العامل.. مل ت�صتطع الثقافة اأن تكّون مرجعية ثابتة تو�صل لالإ

اإىل  و�صبب ذلك يعود  وامل�صتقبل  املجتمع واحلياة  اإىل  العربي نظرته 

النخبة املثقفة كانت منعزلة عن حركة املجتمع ذاته، وكانت اأفكارهم 
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وتياراتهم حكرًا عليهم، مع بع�ض �رشائح من الطبقة الجتماعية التي 

ينتمون اإليها.

املتابع للخطاب الفكري العربي، على اختالف تياراته، يالحظ اأن 

واحد  فلي�ض هناك خيط  ول،  الأ املقام  اأزم��ة مرجعية يف  زم��ة هي  الأ

اأن  اأو التفاق على  �صكالية،  زمة والإ اإل خيط الأ التيارات  ينّظم هذه 

هناك اأزمة ثقافية. غري متفق على اأ�صبابها، و�صواء حتدثنا عن النخب 

مر واحد تقريبًا،  الثقافية والفكرية التقليدية، اأو تلك احلديثة، فالأ

ما�صوية  نخبوية  لثقافة  متاثيل  ي�صيدون  )التقليديون(  وائ��ل  ف��الأ

ي�صيدون  )التحديثيون(  واخ���ر  والأ احلا�رش،  مبتغريات  لها  عالقة  ل 

متاثيل غالبًا ما تكون ماأخوذة من خارج املكان، ولعالقة لها مبتغريات 

يديولوجيات« حتطم  »لإ املجتمع عر�صة  املكان اخلا�ض، وهنا ي�صبح 

م�صلمات  يف  التفكري  اإع��ادة  اإىل  يدفع  وه��ذا  معًا،  واملجتمع  الثقافة 

امل�صلمات،  هذه  مثل  اإىل  الو�صول  ومناهج  املعا�رشة،  العربية  الثقافة 

اإدراكه  املعا�رش يف  العربي  العقل  آليات فكرّية، حتكم  وا وهي م�صلمات 

للمحيط من حوله، وتتحكم يف نوعية وفاعلية املنتج من فكر، ويبقى 

العقل ال�صعبي، بكل اأ�صف، خارج دائرة الفكر والثقافة..

آليات اإنتاجها، لبد  للخروج من هذا املاأزق، ماأزق النخب الثقافية وا

من معرفة املثقف ملوقعه يف املجتمع، بل معرفة امل�صتغل بالهّم العام، 

الثقايف،  بالهّم  فامل�صتغل  واأوه��ام  فر�صيات  دون  منه،  جزء  والثقافة 
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نابع من  دور اجتماعي  له  ولي�ض و�صّيًا عليه،  املجتمع،  هو جزء من 

على  بناء  ولي�ض  الواقع،  يف  مقرر  هو  كما  احلقيقي،  ودوره  كينونته، 

وىل جتاه نفي تلك  افرتا�صات ذاتية، واأعتقد اأن ذلك ي�صّكل اخلطوة الأ

ليات الفكرية، املنتجة لفكر نخبوي مكّتٍف بذاته ول عالقة له مبا  الآ

يجري حولنا، وهذا لن يتم اإل عندما يقوم املثقف بتحرير نف�صه قبل 

خرين.. حترير الآ
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